
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )١٤٣9(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

بتعديل بع�ض اأحكام نظام اجلهاز الإداري للدولة. مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم ١٤/ 2022   
ال�سلطانــــــي  املر�ســــــوم  اأحكــــــــام  بعــــــ�ض  بتعديــل  مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم ١5/ 2022   
رقم 20١2/٣١ باإن�ســـاء املركــــز الوطني للإح�ساء 

واملعلومات.
مبنح اجلن�سيـة العمانيــة. مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم ١6/ 2022   

بالت�سديـــق علـــى اتفاقيـــة بني حكومـــة �سلطنـــة  مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم ١7/ 2022   
عمان وحكومة جمهورية ت�سيلــي حــول الإعفـــاء 
املتبــــادل مــن التاأ�سرية حلاملـــي جــوازات ال�سفـــر 

الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة والر�سمية.
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

                                                          وزارة الداخليـــــــة
قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2022/92   �سـادر فــي 2022/٤/2٤ باإ�سدار اللئحة التنظيميـة 

لنتخابات اأع�ســـاء املجلـ�ض البلــدي.

رقم 
ال�سفحة

 الأحد 22 رم�ســــان ١٤٤٣هـ                                                          املوافـــق 2٤ اأبـريــــــــل 2022م

١١

١٣
١٤

١7

29



رقم 
ال�سفحة

٤5

٤6

59

60

6١

62

65
2١0
2١2
2١٣

2١7
2١7

�ســـــادر فــــي 2022/٤/2٤ بتحديد موعـــد تقدمي  قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2022/9٣ 
طلبـــــات الرت�ســــح و�سحبهــــا لنتخابـــات اأع�ســــاء 

املجل�ض البلـدي للفتـرة الثالثة.
                                        وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

�ســـــادر فــــي 2022/٤/١9 باإ�سدار مدونة بقواعد  قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم ٣٤ /2022 
�سلوك واأخلقيات مهنة املحاماة.

                                                              وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
�سادر فــــي 2022/٤/2١ باعتبار موا�سفة قيا�سية  قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــم ٣92 /2022 

عمانية ملزمة.
�سادر فــــي 2022/٤/2١ باعتبار موا�سفة قيا�سية  قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــم ٣9٣ /2022 

عمانية ملزمة.
                                                           وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
�سـادر فـي 2022/٤/١٨ بتعديل بع�ض اأحكام اللئحة  قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم ٨2 /2022 
التنفيذية لقانون املراعي واإدارة الرثوة احليوانية.
�ســـــادر فــــي 2022/٤/١٨ بتعديــــل بعــــ�ض اأحكــــام  قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم ٨٣ /2022 

لئحــة �سلمــة الغـــذاء.
اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة 

                                                          وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
الإعلنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العلمــات التجاريـــة.

اإعلن ب�ساأن العلمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجلت بالرتخي�ض بالنتفاع.
اإعلن ب�ساأن العلمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجلت بانتقال ملكيتها.

ا�ستــــدراك.
اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سليف الغربية - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعايل ال�سليف - تو�سية.



اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سليف  الوطنية - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نخيل ال�سويق للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال احلزم للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم املحيط الهندي �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة خلوف للتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي ال�سبيخي للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة متور احلائمة للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سيل احلامية للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة براحة الفلج للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ما�سة احلد �ض.م.م .

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الدلو احلديثة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركةو�سط املحيط للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع احلوية الوطنية - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأم �سيح للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قرن العلم للخدمات �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال عوتب املميزة للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مليار للعقار وال�ستثمار �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم ال�سرق الف�سية للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحل حي عا�سم للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رميا�ض للمجوهرات �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجله�سمي الذهبية - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ردوم اخلليج للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم الوعد املتحد �ض.م.م
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهران اليعربي و�سريكه للتجارة �ض.م.م. 
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزراعية ال�سرقية �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املا�سة ريف اجلنوب للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط اللوج�ستية الأولى �ض.�ض.و.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ح�سني الزرعي للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيفة العاملية �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأما�سي ظفار للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمــــال الت�سفـيــــة ل�سركة مكتب تنميــــة املهــــارات الرائــــدة خلدمـــــات 
التدريب �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار ال�سراع الوطنية �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياح اخلليج املتحدة �ض.�ض.و.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ت�سنيم ال�ساملة للتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الباطنة اجلديد للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور الهدى احلديثة للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ردوم للطاقة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيول الدار للتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج ال�سيب الدولية �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض الأهرامات للتجارة واملقاولت �ض.م.م
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياء الفجر املتكامل - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دوناور البادي اخلليج �ض.م.م.
اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن علي بن حممد ال�ساحلي وولده  اإعلن عن بدء 

للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباطنة لت�سويق منتجات اجلابرو �ض.م.م

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تلل �سمد اجلديدة للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء جرنان العاملية - ت�سامنية.
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رقم 
ال�سفحة

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما الباطنة املميزة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ املجد الف�سية �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف عز للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال حدري بلد للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهمة ال�ساخمة للتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار خفدي للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد هلل البلو�سي للتجارة واملقاولت �ض.�ض.و.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ستثمارات وامل�ساريع �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع برج ه�سا�ض الذهبية �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم ال�سماء ال�سافية للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياء املدينة الع�سرية �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سباب �سحار املجد �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتقاء خلدمات الإر�ساد والتاأهيل �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف �سبت للتجارة - تو�سية. 

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحة للخدمات الطبية �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العتماد للرخام �ض.م.م. 

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد البادي و�سريكه للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج للألياف ال�سناعية �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سورة الإبداع للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نقطة التحول للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطئ اآ�سيا للإن�ساءات الهند�سية �ض.م.م. 
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكفاءة الراقية للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ للبيئة �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأدمي الأر�ض املتحدة �ض.م.م.
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اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحار املرجانية للخدمات البحرية �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار الزرافية للتجارة - تو�سية. 

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمراين والربيكي للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منابع الديل للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن يو�سف ال�سحي و�سريكه للتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرايا لوى الع�سرية للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تلل م�سقط املا�سية �ض.م.م. 
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر ال�سويق احلديثة للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروابط الوثيقة للتجارة واملقاولت �ض.�ض.و.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمال الباطنة للنقل الربي - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح الربميي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية. 
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحدودة لل�ستثمارات �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سما للإن�ساءات املحدودة �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار مق�سن اجلديدة - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لـــوى للخدمـــات الهند�سية �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحذور احلديثة للم�ساريع والإن�ساءات �ض.م.م. 
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتاث الأخ�سر �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موارد فنجاء للتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإندف �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرايا اللبان للتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالح بن هلل اخلليلي ورا�سد بن قا�سم 

احلمادي - ت�سامنية. 
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزارز - حما�سبون قانونيون و�سركاه �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء املحيط للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع ال�سوحمان للتجارة �ض.م.م.
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250
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اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العلمة للتكنولوجيا والتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة العاملية للتموين والإمداد �ض.م.م. 

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دملون املا�سية للمقاولت �ض.�ض.و.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز التميز للتنمية القت�سادية �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يا�سر العلوي و�ساجواين للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار للمعادن املن�سهرة )�سركة منطقة 
حرة( �ض.م.م. 

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�ستدراك التجارية - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأ�سيل م�سقط الع�سرية �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املعيني املتميزة للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سيل بهجة الباطنة الوطنية - تو�سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سداقية لتنظيم املعار�ض - تو�سية. 
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان لل�سناعات احلديدية - تو�سية.

البلو�سي  اإ�سماعيل بن حممد  الت�سفـية ل�سركة حارب بن  اأعمال  انتهاء  اإعلن عن 
و�سركاه للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء البداية احلديثة للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرباءة للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سذى الرائدة للتجارة - تو�سية. 
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سلطان بن حممد بن �سعيد اآل عبدال�سلم 

و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواحة امل�سرقة للهند�سة والتقنيات - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرب امل�سيئ للتجارة املتحدة �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منذر الهدابي للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هبوب بدية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية. 
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اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سني بن علي بن حمدان املقبايل و�سريكته 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم غرناطة العاملية �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون الأ�سائل للتجارة - تو�سية.

الهند�سية  للمقاولت  الذهبية  الوطنية  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعلن عن 
والتجارة �ض.م.م. 

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرق الدريز للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزواوي وثري دي للخدمات �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن في�سل و�سركائه للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهلء للتجارة واخلدمات - تو�سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكفاح للم�ساريع املتميزة �ض.م.م. 
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوابة الذهبية للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
البو�سعيـــدي  و�سعيــد  الريـامــــي  زغلــول  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعلن 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اللمعة املتكاملة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن �سعيد بن �سالح الرو�سدي واأولده 
للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ميزي للتجارة �ض.م.م. 
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية للم�ساريع التجارية �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الراية العاملية �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج �سيان للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط املغرب للتجارة �ض.م.م.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1439(

مر�ســــوم �ســــلطانـي

رقــم ٢٠٢٢/١٤

بتعديل بع�ض اأحكام نظام الجهاز الإداري للدولة  

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠٢٠/٧٥،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على نظام اجلهاز الإداري للدولة امل�سار اإليه. 

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة، اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�سـدر فـي: ١٥ مـن رم�ســــــــان �سنــة ١٤٤3هـ

املـوافــــق: ١٧ مـن اأبريــــــــــل �سنــة ٢٠٢٢م

  هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-11-



اجلريدة الر�سمية العدد )1439(

تعديالت على بع�ض اأحكام نظام اجلهاز الإداري للدولة 

املــادة ) ١ (

ي�ستبدل بن�ض املادة )11( من نظام اجلهاز الإداري للدولة امل�سار اإليه، الن�ض الآتي:

املــادة ) 11 (

يكون لكل هيئة اأو موؤ�س�سة عامة جمل�ض اإدارة ي�سكل بقرار من جمل�ض الوزراء، وتكون 

مدة الع�سوية فـي املجل�ض )3( ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدة واحدة مماثلة.

وملجل�ض الوزراء ا�ستثناء بع�ض الهيئات واملوؤ�س�سات العامة من حكم الفقرة ال�سابقة، 

على اأن ميار�ض رئي�ض الهيئة اأو املوؤ�س�سة العامة اأو رئي�سها التنفيذي، بح�سب الأحوال، 

ال�سالحيات املقررة ملجل�ض الإدارة.

املــادة ) ٢ (

ت�ساف اإلى نظام اجلهاز الإداري للدولة امل�سار اإليه مادة جديدة برقم )1٩( ن�سها الآتي:

 املــادة ) 1٩ (

ملجل�ض الوزراء املوافقة على تعيني مراقب ح�سابات مرخ�ض له مبزاولة مهنة املحا�سبة 

واملراجعة، للهيئة اأو املوؤ�س�سة العامة.

اأتعابه قرار من جمل�ض  وفـي هذه احلالة ي�سدر بتعيني مراقب احل�سابات وحتديد 

الإدارة، اأو رئي�ض الهيئة اأو املوؤ�س�سة العامة اأو رئي�سها التنفيذي، بح�سب الأحوال.

-12-



اجلريدة الر�سمية العدد )1439(

مر�ســــوم �ســــلطانـي
رقــم ٢٠٢٢/١٥

بتعديــل بعــ�ض �أحكــام
 �ملر�سوم �ل�سلطاين رقم ٢٠١٢/3١ باإن�ساء �ملركز �لوطني للإح�ساء و�ملعلومات

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/31 باإن�ساء املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات،

وعلى نظام املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/40،  
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٧٥/2020، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت

�ملــادة �لأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة الأولى من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/31 امل�سار اإليه، الن�ص الآتي: 

   "ين�ساأ مركز ي�سمى "املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات" يتبع جمل�ص الوزراء".

�ملــادة �لثانيــــة 
ي�ستبدل بعبارة "وزير القت�ساد" اأينما وردت فـي نظام املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات 

امل�سار اإليه، عبارة "جمل�ص الوزراء".

�ملــادة �لثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم، اأو يتعار�ص مع اأحكامه.

�ملــادة �لر�بعــــة
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي: ١٥ مـن رم�ســــــــان �سنــة ١443هـ

�ملـو�فــــق: ١٧ مـن �أبريــــــــــل �سنــة ٢٠٢٢م

  هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

مر�ســــوم �ســــلطانـي

رقــم ٢٠٢٢/١٦

بمنح الجن�سيــة العمانيــة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمة املرفقة.

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي: ١٥ مـن رم�ســــــــــان �سنــة ١443هـ

املـوافــــق: ١٧ مـن اأبـــــــــــريـل �سنــة ٢٠٢٢م

  هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

ال�ســــــــــــــــــمم
اأحمـــــــــــــــــــــد عــــلـــــــــــــــــــــــي مهــــــــــــــــدي كـــــــــــــــــاظـــــــــــــــــــم1
ارنــــــــــــــــــــــــــــــــى و�ســــيــــــــــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــو�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــف2
اأ�سمــــــــــــاء خور�سيــــــد اأحمـــــد بن نثـــــار بن ح�سيــــــن3
اإليــــــا�س بانـاجيوتيـ�س اإليـــــا�س نيكـــــول كوبولـو�س4
األيك�ساندرو�س اإليا�س باناجيوتي�س نيكول كوبولو�س٥
اآمنــــــــــــــــــه دو�ســنـــبــــــــــــــــــــه عـــــلـــــــــــــــــــــــــي حب�ســـــــــــــــــــــــي٦
باناجيوتي�س تقي اإليا�س باناجيوتي�س نيكول كوبولو�س٧
جــــا�ســـــــــــــــــم عبــــدالعزيــــــــــز قـــــا�ســــــــــــــم البلو�ســــــــــي8
ح�ســـــــــــــــــــــن عــــلــــــــــــــــــــــي مهــــــــــــــــــدي كــــــــــاظـــــــــــــــــــــــــم٩

ح�سيـــــــــــــــــن اإبـــــراهيــــــــــــــم اأحمـــــــــــــــــد البــــلو�ســـــــــــــــي10
ح�سيــــــــــــــــن عــــلــــــــــــــــــــــي مهــــــــــــــــــدي كــــــــــاظـــــــــــــــــــــــــم11
ح�سيــــــــــــــــن حممــــــــــــــــد اأحمــــــــــــــــــد البـــــــلو�ســـــــــــــــــــي12
ح�سينـــــــــــــة بيجــــــــــم اإ�سمـــــاعيــــــــــــــل خـــــان حممـــــــد13
خديجــــة حممـــــــد جهنجري جهنجري بابان�ســـــــاب14
دانـــــــــة نعمــــــــان عبــــــداحلليــــــــــم عبـــــداحلــــافــــــــــظ1٥
دلل مـــحــمــــــــــــــــــود مـــحـــمــــــــــــــــد اخلــــطــــيــــــــــــــــــــــــب1٦
دينــــــــــــــــا فــــــــــــــاروق �ســكــــيـــــــــــــــــب اخلــــطــــيــــــــــــــــــــــــــب1٧
رانيــــــــــــــــــــــا عــــلــــــــــــــــــــــي مهـــــــــــــــــــدي كــــــــــاظــــــــــــــــــــــــــم18
ربــــى مـحــمــــــــــــــــــود مـــحـــمــــــــــــــــد اخلــــطــــيـــــــــــــــــــــــــب1٩
رحيمـــــــــة يعقــــــــوب عبـــــدالرحمــــــــن البـــلو�سيــــــــــــة20
ر�ســــــــــــــــــــــا ثــــــامـــــــــــــــــــر مــــــزهـــــــــــــــــــــــر املـــهـــــنـــــــــــــــــــــــــــا21
زيـــنـــــــــــــــــب دو�ســنــبـــــــــــــــه عــــلــــــــــــــــــــــي حــبـــ�ســـــــــــــــــــــــي22
�ســـعـــيـــــــــــــــدة بـــ�ســـيـــــــــــــــر اأحــــمــــــــــــــــد الــ�ســـيــــــــــــــــــــــــخ23

قائمـة باأ�سمـاء من منحوا الجن�سيـة العمانيـة
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ال�ســــــــــــــــــمم
�سيــــــــرو�س اأ�سدقلــــي جعفــر رحمانيـــان كو�سككــــــى24
�ســـــــــانــــــــــــد بــيـــجـــــــــــــــم مـــحـــمــــــــــــــــد اإ�سمـــــاعيــــــــــــــل2٥
�ســــــــائـــ�ســـتـــــــــــــــــــــــــــــــا اإ�ســـــــحــــــــــــــــــــــــــــاق للـــــــــــــــــــــــــــــــــــو2٦
عائ�ســـــــة عبــــدالعزيــــــــــز قـــــا�ســــــــــــــم البـــلـــو�ســــــــــــــــي2٧
عبدال�سـالم غـالم علي بن فقري حممد الزدجالـي28
عبداحلميـد عبـــدالعزيــــــــز قــا�ســـــــــــم البــلـو�ســـــــــــــي2٩
عبــــدالعزيــــــــــز قـــــا�ســــــــــــــم قـــادر داد البـــلـــو�ســـــــــــــــي30
عـــزيـــــــزة عبــــدالعزيــــــــــز قـــــا�ســــــــــــــم البـــلـــو�ســـــــــــــــي31
عــــلــــــــــــــــــــي دو�ســنــبـــــــــــــــه عــــلــــــــــــــــــــــي حــبـــ�ســـــــــــــــــــــــي32
عـــــــلــــــــــــــــــــــــــــي مـــــهــــــــــــــــــــــــــدي كــــــــــــــــــاظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم33
فــاطمـــــــــــة دو�ســنــبـــــــــــــــه عــــلــــــــــــــــــــــي حــبـــ�ســـــــــــــــــــــــي34
فريــــدة غـــالم عـلـــــــي بن فقيـــر حممــد الزدجايل3٥
قا�ســــــــــــم عبــــدالعزيــــــــــز قـــــا�ســــــــــــــم البـــلـــو�ســـــــــــــــي3٦
مـــــاأمـــــــــــــون زيــــــــــــــــاد يــــــــو�ســــــــــــــــف ال�ســـعـــيـــــــــــــــــــــــــد3٧
مــــاهــــــــــــــرة �سفيـــــــــــــع مـــحـــمـــــــــــــد الـبـــــلـــو�ســيــــــــــــــــة38
مــحـــمــــــــــــود حمـمــــــــد �ســكــيـــــــب اخلــــطــــيـــــــــــــــــــــــــب3٩
مـــريـــــــــــــــم دو�ســنــبـــــــــــــــه عــــلــــــــــــــــــــــي حــبـــ�ســـــــــــــــــــــــي40
هبـــــــــه مـــحـــمـــــــــــــود مـــحـــمـــــــــــــد اخلــــطــــيـــــــــــــــــــــــــب41
و�ســـيــــــــــــــم زيــــــــــــــاد يـــــــــــو�ســــــــــــــــــــف الـ�سعـــيـــــــــــــــــــــــــــد42
وفــــــــــــــــــــاء دو�ســنــبـــــــــــــــــه عــــلــــــــــــــــــــــي حــبـــ�ســــــــــــــــــــــــي43
يــــــو�ســــــــــــــــــــف عــلـــــــــــــــــــــي مهـــــــــــــــــدي كــــــــاظـــــــــــــــــــــــم44
يــــــو�ســــــــــــــــــــف حممـــــــــــــــد اأحمـــــــــــــــــد البـــلـــو�ســـــــــــــــي4٥

تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا الجن�سية العمانية
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم ٢٠٢٢/١٧

بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان
 وحكومة جمهورية ت�سيلي حول الإعفاء املتبادل من التاأ�سرية حلاملي جوازات 

ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة والر�سمية

�سلطــان عمــان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى التفاقية بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية ت�سيلي حول الإعفاء املتبادل 
من التاأ�سرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة والر�سمية، املوقعة 

فـي مدينة القاهرة بتاريخ 22 من مار�س 2022م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها، وفقا لل�سيغة املرفقة.

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي: ١٨ مـن رم�ســـان �سنــة ١443هـ
املـوافــــق: ٢٠ مـن اأبريـــــل �سنــة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق
�ســــلطان عـمـــان
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اتفاقية
بني حكومة �شلطنة عمان وحكومة جمهورية ت�شيلي 

حول الإعفاء املتبادل من التاأ�شرية حلاملي جوازات ال�شفر 
الدبلوما�شية واخلا�شة واخلدمة والر�شمية

�إن حكومة �شلطنة عمان، وحكومة جمهوريــــة ت�شيلـــي، )وي�شـــار �إليهما فـيما بعد منفردين 
بـ "�لطرف"، وجمتمعني بـ "�لطرفـني"(،

�إذ حتدوهما �لرغبة فـي تعزيز �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين، ورغبة منهما فـي ت�شهيل 
و�لر�شمية،  و�خلدمة،  و�خلا�شة،  �لدبلوما�شية،  �ل�شفر  �شفر مو�طنيهما، حاملي جو�ز�ت 

�شارية �ملفعول فـي �إقليم �لطرف �لآخر،
قد �تفقتا على ما ياأتي:

املــادة ) ١ (
تطبق �أحكام هذه �لتفاقية على حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �لآتية:

�أ - جو�ز�ت �ل�شفــر �لدبلوما�شيـــة و�خلا�شـــة و�خلدمـــة، �شارية �ملفعــول، و�لتابعــة حلكومة 
�شلطنة عمـــان.

ب - جــــــو�ز�ت �ل�شفـــــر �لدبلومـــا�شيــــــة و�لر�شميــــة، �شــــارية �ملفعـــــول، و�لتابعة حلكومة 
جمهورية ت�شيلي.

املــادة ) 2 (
١ - يعفي كل طـــرف مو�طنـــي �لطــرف �لآخر �لذين يحملون جو�ز�ت �ل�شفـــر �مل�شار �إليها 
فـي �ملادة )١( من �شرط �حل�شول على �لتاأ�شرية للدخول �إلى، و�لإقامة فـي، و�لعبور 

من خالل، ومغادرة �إقليم �لطرف �لآخر ملدة �أق�شاها )90( ت�شعون يوما.
�ملادة )١(، فـي  فـي  �إليها  �مل�شار  �لطرفـني، حاملو �جلو�ز�ت  �أي من  �إذ� رغب مو�طنو   -  ٢
متديد فرتة �إقامتهم فـي �إقليم �لطرف �لآخر ملدة تزيد على تلك �ملحددة فـي �لفقرة )١(، 
فـينبغي عليهم �لتقدم بطلب �لتمديد �إلى �ل�شلطات �ملخت�شة لدى �لطرف �لآخر قبل 

�نتهاء �ملدة �ملحددة وفقا للقو�نني، و�لأنظمة �ملعمول بها. 
٣ - يلتزم مو�طنو كل من �لطرفـني �مل�شتفـيدون من �لإعفاء �مل�شار �إليه فـي �لفقرة )١( و )٢( 

بعدم �لقيام باأي ن�شاط ربحي فـي �إقليم �لطرف �لآخر.
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املــادة ) 3 (
١ - يعفى مو�طنو �أي من �لطرفـني ممن يحملون جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملادة )١( 
فـي  تقع  دولية  فـي منظمة  �أو  قن�شلية  �أو  دبلوما�شية  بعثة  فـي  تعيينهم  يتم  و�لذين 
�إقليم  �إلى  �لدخول  لغر�ض  �لتاأ�شرية  على  �حل�شول  �شرط  من  �لآخر  �لطرف  �إقليم 
�ملو�طنون  هوؤلء  يتقدم  �أن  ويتعني  تعيينهم.  مغادرته خالل فرتة  �أو  �لآخر  �لطرف 

بطلب لالعتماد من وز�رة �خلارجية �ملعنية فور و�شولهم. 
�أي�شا  �إليهم فـي �لفقرة )١(  �مل�شار  �أي من �لطرفـني  ٢ - ينطبق �لإعفاء �ملمنوح ملو�طني 
على �أع�شاء �لأ�شرة �ملعالني، ب�شرط �أن يكونو� حاملني جلو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي 

�ملادة )١(.
املــادة ) ٤ (

يجب على مو�طني �أي من �لطرفـني حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملادة )١( 
�لدخول �إلى، و�لعبور من خالل، و�خلروج من �إقليم دولة �لطرف �لآخر من خالل �لنقاط 

�حلدودية �ملفتوحة حلركة �مل�شافرين �لدولية.

املــادة ) 5 (
يجب على مو�طني �أي من �لطرفـني حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملادة )١( 

�للتز�م بالقو�نني، و�لأنظمة �ملعمول بها خالل �إقامتهم فـي �إقليم �لطرف �لآخر.

املــادة ) 6 (
مدة  �إنهاء  �أو  تق�شري  �أو  �لدخول،  رف�ض  فـي  طرف  كل  حق  على  �لتفاقية  هذه  توؤثر  ل 

�لإقامة، لأي من مو�طني �لطرف �لآخر، و�لذين يعتربهم غري مرغوب فـيهم.

املــادة ) 7 (
فـي حالة فقد�ن، �أو تلف �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملادة )١( ملو�طن �أي من 
�لطرفـني فـي �إقليم �لطرف �لآخر، تقدم له �لبعثة �لدبلوما�شية �أو �لقن�شلية - �لتي ينتمي 
�إليها �شاحب �جلو�ز �ملعني - �لوثائق �ملطلوبة �لتي متكنه من �لعودة �إلى بلده. ويجب على 
�لبعثة �لدبلوما�شية �أو �لقن�شلية �إبالغ �لطرف �لآخر على �لفور عن مثل هذه �حلو�دث 

عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية.
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املــادة ) 8 (
�إليها  �مل�شار  �ل�شفر  �لدبلوما�شية، مناذج من جو�ز�ت  �لقنو�ت  �لطرفان، عرب  يتبادل   -  ١
هذه  دخول  تاريخ  من  يوما  ثالثني   )٣0( خالل  لها  تف�شيليا  وو�شفا   )١( �ملادة  فـي 

�لتفاقية حيز �لتنفـيذ.
٢ - يجب على كل طرف �إخطار �لآخر، عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية، باأي تعديالت فـي �لنماذج 
�ملتبادلة، �أو �إ�شد�ر جو�ز�ت جديدة، ويتعني تقدمي و�شف تف�شيلي لهذه �جلو�ز�ت فـي 

مدة �أق�شاها )٣0( ثالثون يوما قبل بدء �لعمل بها.

املــادة ) 9 (
تتعلق  لأ�شباب  �أو جزئيا،  كليا  �لتفاقية  تنفـيذ هذه  تعليق  �لطرفـني  لأي من  يجوز   -  ١

بالأمن �لوطني �أو �لنظام �لعام، �أو �ل�شحة �لعامة.
٢ - يجب على �لطرف �ملعلق �إبالغ �لطرف �لآخر كتابيا مبا�شرة، عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية، 
�أو �إنهاء �لتعليق مع حتديد �لتاريخ �لذي يتم �لعمل بهذ� �لإجر�ء قبل  عن �لتعليق، 

)7( �شبعة �أيام على �لأقل من بدء �لعمل بالقر�ر.
٣ - ل يوؤثر تعليق تنفـيذ هذه �لتفاقية على �لو�شع �لقانوين ملو�طني �أي من �لطرفـني 
حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملادة )١( �ملوجودين م�شبقا فـي �إقليم 

�لطرف �لآخر.
املــادة ) ١0 (

ل توؤثر هذه �لتفاقية على �لتز�مات �لطرفـني مبوجب �لتفاقيات �لدولية �لأخرى �لتي 
هما طرفان فـيها. 

املــادة ) ١١ (
�لتفاقية من خالل  �أحكام هذه  تنفـيذ  �أو  تن�شاأ عن تف�شري  �أي خالفات  �لطرفان  ي�شوي 

�مل�شاور�ت عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية.
املــادة ) ١2 (

يجوز تعديل هذه �لتفاقية مبو�فقة كتابية متبادلة بني �لطرفـني عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية، 
وتدخل �لتفاقية حيز �لتنفـيذ وفقا لالإجر�ء �ملن�شو�ض عليه فـي �ملادة )١٣(.
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املــادة ) ١3 (

�لقنو�ت  كتابي عرب  �إخطار  �آخر  تلقي  تاريخ  �لتنفـيذ من  �لتفاقية حيز  - تدخل هذه   ١

�لدبلوما�شية من �أحد �لطرفـني يبلغ �لطرف �لآخر فـيه باإكمال �إجر�ء�ته �لقانونية 

�لد�خلية �لالزمة لدخول �لتفاقية حيز �لتنفـيذ، وت�شري �لتفاقية ملدة غري حمددة. 

٢ - يجوز لأي من �لطرفـني �إنهاء هذه �لتفاقية فـي �أي وقت باإخطار �لطرف �لآخر كتابة، 

�لتاريخ  من  يوما  ت�شعني   )90( قبل  �إنهائها  فـي  برغبته  �لدبلوما�شية،  �لقنو�ت  عرب 

�ملزمع فـيه �إنهاء �لتفاقية.

وقعت هذه �لتفاقية فـي مدينـــة �لقـــــاهرة فـي يوم �لثــالثـــــاء بتاريخ ٢0٢٢/٣/٢٢م، من )٢( 

�حلجية  ذ�ت  منها  ولكل  و�لأ�شبانية،  و�لإجنليزية،  �لعربية،  باللغات:  �أ�شليتني  ن�شختني 

�لقانونية، وفـي حالة �لختالف فـي �لتف�شري يعتد بالن�ض �لإجنليزي.

عن حكومة
�شلطنة عمان

عبـداللـه بن نا�شـر بن م�شلـم الرحبــي
�شفري �شلطنة عمان لدى جمهورية م�شر العربية 
ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيـــة

عن حكومة
جمهورية ت�شيلي

بابلـو اإريــاران اأومــادا
�شفيـــر جمهوريـــة ت�شيلــــي 

لدى جمهوريــة م�شــر العربيـــة
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1 
 

 

 

AGREEMENT  
BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN  
AND 

 THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE 
ON  

MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF  
DIPLOMATIC, SPECIAL, SERVICE, AND OFFICIAL  

PASSPORTS 

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the 
Republic of Chile, (hereinafter referred to individually as “Party” and 
collectively as “Parties”), 

Desiring to strengthen bilateral relations between both countries, and 

Wishing to facilitate the travel of their nationals holding valid diplomatic, 
special, service, and official passports in the territory of the other Party, 

Have agreed as follows: 

 

Article 1 

The provisions of this agreement apply to the holders of any of the following 
passports: 

(a) Valid diplomatic, special, and service passports of the Government of the 
Sultanate of Oman. 

(b) Valid diplomatic and official passports of the Government of the 
Republic of Chile. 
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 2 

 

Article 2 

1. Each Party shall exempt nationals of the other Party holding any of the 
passports referred to in Article 1 from the requirement of obtaining a visa 
for entry into, stay, transit through, and leave the territory of the other 
Party for a period not exceeding ninety (90) days. 

2. If the nationals of either Party, holders of the passports referred in Article 
1,  wish to extend their stay in the territory of the other Party for a period 
longer than that specified in paragraph 1, they must request an extension 
from the competent authorities of the other Party prior to the expiry of 
the specified period in accordance with the applicable laws and 
regulations. 

3. Nationals of either Party benefiting from the exemption referred to in 
paragraph 1 and 2 must not carry out any for-profit activity in the territory 
of the other Party. 

 

Article 3 

1. Nationals of either Party holding any of the passports referred to in 
Article 1, who are assigned to a diplomatic or consular mission or an 
international organization located in the territory of the other Party, shall 
be exempted from the requirement of obtaining a visa for the purpose of 
entering or leaving the territory of the other Party during the period of 
their assignment. Such nationals must request their accreditation to the 
corresponding Ministry of Foreign Affairs immediately upon their arrival. 

2. The exemption granted to the nationals of either Party, referred to in 
paragraph 1, also applies to dependent members of their family, provided 
they are holders of any of the passports referred to in Article 1. 
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 3 

Article 4 

Nationals of either Party holding any of the passports referred to in Article 1 
must enter, transit through, and leave the territory of the other Party using 
border checkpoints open to international passenger traffic. 

 

Article 5 

Nationals of either Party holding any of the passports referred to in Article 1 
must abide by the laws and regulations in force during their stay in the territory 
of the other Party. 

 

Article 6 

This agreement does not affect the rights of each Party to refuse the entry or 
shorten or terminate the stay of any national of the other Party it considers 
persona non-grata. 

 

Article 7 

In the case of loss or damage to any of the passports referred to in Article 1 by 
a national of either Party in the territory of the other Party, the diplomatic or 
consular mission to which the holder of the passport in question belongs shall 
provide the required documents to enable that person to return to their country. 
The diplomatic or consular mission shall immediately inform the other Party of 
such incidents through diplomatic channels. 

 

Article 8 

1. The Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of 
the passports referred to in Article 1 along with a detailed description of 
them no later than 30 (thirty) days after the entry into force of this 
agreement.  
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 4 

2. Each Party shall notify the other, through diplomatic channels, of changes 
to the existing specimens exchanged or the introduction of new passports, 
and shall provide a detailed description of such passports, no later than 
30 (thirty) days before they enter into force. 

 

Article 9 

1. Either Party may suspend, in whole or in part, this agreement for reasons 
relating to national security, public order, or public health.  

2. The suspending Party shall immediately notify the other Party in writing, 
through diplomatic channels, of such suspension, as well as the end of the 
suspension, stating the date on which those measures enter into effect, at 
least 7 (seven) days before the decision becomes effective. 

3. The suspension of this agreement shall not affect the legal status of the 
nationals of either Party holding any of the passports referred to in Article 
1 who are already present in the territory of the other Party. 

 

Article 10 

This agreement does not affect the obligations of the Parties under other 
international agreements, to which they are a party of.  

 

Article 11 

The Parties shall settle any disputes arising from the interpretation or 
implementation of this agreement by consultations through diplomatic 
channels. 

 

Article 12 

The Parties may amend this agreement by mutual consent in writing through 
diplomatic channels. Amendments enter into force in accordance with the 
procedure provided in Article 13. 
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 5 

 

 

Article 13 

1. This agreement enters into force on the date of the last written 
notification through diplomatic channels by which the Parties notify each 
other of the completion of their internal legal requirements for its entry 
into force, and remains in force for an indefinite period. 

2. Either Party may terminate this agreement at any time by notifying the 
other Party in writing, through diplomatic channels, of its intention to 
terminate it at least 90 (ninety) days before the application of this 
termination. 

 

This agreement is signed in the city of Cairo on Tuesday 22/3/2022 in 2 (two) 
originals, each in Arabic, English, and Spanish languages, all texts being equally 
authentic. In case of divergence in interpretation, the English text will prevail.  

 

 

FOR 
THE GOVERNMENT OF 

THE SULTANATE OF OMAN 

 

 

 

Abdulla Nasser Al Rahbi 

Ambassador of Sultanate of Oman 
to Egypt & the permanent 

Rpresentative to the Arab League 

 

FOR 
THE GOVERNMENT OF 

THE REPUBLIC OF CHILE 

 

 

 

Pablo Arriaran Ahumada 

Ambassador of the Republic of 
Chile to Egypt 
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قــــــــرارات وزاريــــــــة
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وزارة الداخليــــــة 

قــــرار وزاري

 رقـــم ٢٠٢٢/٩٢

باإ�ضـدار الالئحـة التنظيميـة النتخابات اأع�ضـــاء املجلـ�س البلــدي

ا�ستنادا اإلى قانون املجال�س البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/126،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

 يعمل فـي �ساأن انتخابات اأع�ساء املجل�س البلدي باأحكام الالئحة التنظيمية املرفقة.

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�ضـدر فـي: ٢٢ مــن رم�ضـــــــان 1443هـ

املوافـــــق: ٢4 مــن اأبريــــــــل ٢٠٢٢م    

حمود بن فـي�ضل البو�ضعيدي
وزيــــــــــــر الداخليــــــــــة
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الالئحـة التنظيميـة النتخابـات اأع�ضـاء املجلـ�س البلـدي

الف�ضـــل االأول

تعريفــات واأحكــام عامـــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

الـــــوزارة: 

وزارة الداخلية.

الوزيـــــــر: 

وزير الـداخلية.

 املجلــــ�س: 

املجل�س البلدي للمحافظة.

الناخــــب: 
كل مواطن قيد ا�سمه فـي ال�سجل النتخابي، وفقا لأحكام هذه الالئحة.

املرت�ضـــــح: 
كل مواطن قدم طلب تر�سحه لع�سوية املجل�س. 

املر�ضـــــــح: 
كل من قبل تر�سحه لع�سوية املجل�س، واأدرج ا�سمه فـي القوائم الأولية للمر�سحني.

اللجنـــة الرئي�ضيـــة لالنتخابـــات: 

اللجنة التي تتولى الإ�سراف والرقابة على انتخابات اأع�ساء املجل�س وتنظيمها.

رئيــــ�س اللجنـــــة: 

رئي�س اللجنة الرئي�سية لالنتخابات.
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جلنة االنتخابات: 

اللجنة امل�سكلة فـي كل ولية، واملن�سو�س عليها فـي املادة )15( من هذه الالئحة.
الطعــون االنتخابيــة: 

الطعون التي يقدمها ذوو ال�ساأن على القرارات ذات ال�سلة بالنتخابات.

جلنة الطعون االنتخابية: 
اللجنة التي تتولى الف�سل فـي الطعون النتخابية.

ال�ضجـــل االنتخابــي: 
ال�سجل املن�ساأ فـي الوزارة لقيد اأ�سماء الناخبني وبياناتهم النتخابية.

�ضنـــة االنتخــــاب: 

ال�سنة التي يجرى فـيها الت�سويت لختيار اأع�ساء املجل�س.
املقــــر االنتخابـــي: 

الولية التي يحق للناخب الإدلء فـيها ب�سوته.
مركــــز االنتخـــــاب: 

املكان الذي جترى فـيه عملية اإدلء الناخبني باأ�سواتهم يوم الت�سـويت.
الت�ضويــت االإلكرتونــي: 

اختيــار املر�ســـح من خـــالل ا�ستخـــدام و�سائل تقنية املعلومات وتخزين نتائجه فـــي اأنظمتهــــا 
وفق معايري فنية واأمنية ت�سمن نزاهة العملية النتخابية.

اأجهزة الت�ضويت االإلكرتونية: 
اأجهـــزة خا�سـة تتوفر فـيها برامج تقنية املعلومــــات، �سممـــت خ�سي�ســـا ملبا�ســـرة الناخبــــني 

لعملية الت�سويت وتخزينها على �سكل بيانات ومعلومات اإلكرتونية. 

املــادة ) ٢ (

النتخاب حق �سخ�سي للناخب، ول يجوز الإنابة اأو التوكيل فـيه، ويديل الناخب ب�سوته 
فـي الولية املقيد فـي القائمة النهائية لناخبيها ملرة واحدة فـي النتخاب الواحد.
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املــادة ) 3 (

جتـــرى انتخابــات اأع�ســـاء املجلــ�س فـي جميــع الوليـــات، وفقـــا للتق�سيـــم الإداري املعتمــــــد 
ل�سلطنــة عمـــان.

املــادة ) 4 (

تقوم الوزارة باإعداد النماذج املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة.

املــادة ) 5 (

للـــوزارة ن�ســـر اأو اإعــالن اأي قوائم اأو بيانـــات خا�ســـة بانتخابات اأع�ساء املجلـــ�س بالو�سيلـــة 
التي تراها منا�سبة.

املــادة ) 6 (

ي�ســـدر الوزيــــر قــرارا بتحديــد ر�ســــوم طلبات العرتا�س والطعون النتخابيـــة املن�ســو�س 
عليها فـي هذه الالئحة بعد موافقة وزارة املالية.

املــادة ) 7 (

يعتمد الوزير نظام الت�سويت عن بعد، وت�سكيل جلانه وفقا لل�سوابط الفنية والإجرائية
التي ت�سعها الوزارة فـي حالة اإقرارها من اللجنة الرئي�سية لالنتخابات.

الف�ضــل الثانـــي 

ت�ضكيـــل اللجــان واخت�ضا�ضاتهــا

املــادة ) 8 (

ت�سكـــل بقرار من الوزير اللجنة الرئي�سيـــة لالنتخابـــات برئا�سة وكيل الوزارة، وع�سوية 
ممثلني عن اجلهات املعنية، على اأن يحدد القرار مقررا لها من بني موظفـي الوزارة.

املــادة ) ٩ (

تخت�س اللجنة الرئي�سية لالنتخابات بالآتي:

الإ�سراف على انتخابات اأع�ساء املجل�س واللجان العاملة فـي النتخابات ومتابعة    1
�سري عملها وفقا لأحكام هذه الالئحة.
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اإ�سدار ما يلزم من قرارات وتعاميم لتنظيم ح�سن �سري العملية النتخابية.   2

اعتماد مراكز النتخاب.    

اعتمـــاد اأجهــزة الت�سويـــت الإلكرتونيــــة، واأي و�سيلــــة تقنية معلومـــــات اأو اأنظمـــــة     
اإلكرتونية ت�ستخدم فـي العملية النتخابية، وو�سع ال�سوابط الالزمة لذلك.

الرقابة على عمل جلان النتخابات، والبت فـي امل�سائل التي تعر�س عليها، لتخاذ    5
ما يلزم من اإجراءات فـي �ساأنها.

اعتماد النتائج النهائية للت�سويت، ورفعها للوزير.   6

اإقرار نظام الت�سويت عن بعد.    

اتخاذ كل ما يلزم من اإجراءات، لتذليل العقبات التي تعرت�س �سري العملية النتخابية.     

اأي مهام اأخرى تكلف بها من قبل الوزير.    

املــادة ) 1٠ (

جتتمع اللجنــة الرئي�سيــة لالنتخابــات بدعـوة من رئي�س اللجنة، ول تــكون اجتماعاتـــها 
اللجنــة، وت�ســـدر  بينهم رئي�س  اأن يكون من  الأع�ســـاء على  ثلثـــي  اإل بح�ســور  �سحيحــة 
قراراتها باأغلبية اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين، وعند الت�ســـاوي يرجح اجلانب الــذي منـــه 

رئي�س اللجنة.

املــادة ) 11 (

يتولــى مقـرر اللجنـة الرئي�سيـة لالنتخابــات اإعــداد جـــداول الأعمال وحما�ســـر وتقاريــــر 
وملفات اللجنة، وعليه املحافظة على �سريتها، وحفظها.

املــادة ) 1٢ (

توجـــــه الدعــوة لجتماعـــات اللجنــــة الرئي�سيـــة لالنتخابــــات كتابــة اإلى جميــع الأع�ســـاء 
قبل موعد الجتماع بـ )5( خم�سة اأيام على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال، ويجوز للرئي�س 
فـي حالــــة ال�ستعجــــال تق�سيـــر تــلك املــــدة والدعــــوة اإلـــى الجتمـــاع باأي و�سيلــــة اأخـــرى، 

وللجنة دعوة من ترى اأهمية ح�سوره فـي اجتماعاتها دون اأن يكون له �سوت معدود.
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املــادة ) 13 (

تعتبــــر تقاريــــر اللجنـــة الرئي�سيـــة لالنتخابــات وحما�ســـر اجتماعاتهـــا وملفاتهـــا �سريــــة، 

ول يجوز لغري املعنيني الطالع عليها اأو تداولها اأو ن�سرها اإل مبوافقة كتابية من رئي�س 

اللجنة خالل فرتة عملها.

املــادة ) 14 (

توؤول للوزارة تقارير وحما�سر وملفات اللجنة الرئي�سية لالنتخابات بعد انتهاء �سنة النتخاب.

املــادة ) 15 (

ت�سكل جلنة النتخابات برئا�سة وايل الولية اأو من يحدده قرار الت�سكيل، وع�سوية كل من:

اأحد الق�ساة اأو ع�سو من حمكمة الق�ساء الإداري اأو ع�سو الدعاء العام ويكون    1

نائبا للرئي�س.

نائب الوايل فـي الولية.   2

اثنني من مديري عموم اأو مديري دوائر الوحدات احلكومية املوجودة فـي الولية     

اأو املحافظة التي تتبعها الولية اإداريا.

وي�سرتط األ يكون اأع�ساء اللجنة من اأبناء الولية، وي�سدر بت�سمية اأع�ساء اللجنة وحتديد 

نظام عملها قرار من رئي�س اللجنة، على اأن يت�سمن القرار حتديد مقرر للجنة من بني 

موظفـي مكتب الوايل.

املــادة ) 16 (

تخت�س جلنة النتخابات بالآتي:

اإعداد وتنظيم وتهيئة مراكز النتخاب فـي الولية.   1

و�سع الرتتيبات الالزمة لإجراء العملية النتخابية فـي الولية والإ�سراف املبا�سر    2

على �سري مراحلها املختلفة.

الإ�سراف املبا�سر على اللجان الفرعية لالنتخابات فـي الولية.    

العمل على تذليل الإ�سكالت وال�سعوبات التي تواجه العملية النتخابية فـي الولية.    
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لالنتخابات    5 الرئي�سية  اللجنة  اإلى  الولية  فـي  لالنتخابات  الأولية  النتائج  رفع 
فور النتهاء من عملية الفرز.

اإعــداد حم�ســر ب�سيـــر العملية النتخابيــة فـي الوليــة، ورفعـــه اإلـــى رئيــ�س اللجنــــة    6
خالل مدة ل تتجاوز يومني من انتهاء عملية الفرز.

اأي مهام اأخرى تكلف بها من قبل الوزير اأو اللجنة الرئي�سية لالنتخابات.    

املــادة ) 17 (

تتفرع عن جلنة النتخابات اللجان الآتية:

جلنة التنظيم، وتكون برئا�سة اأحد اأع�ساء جلنة النتخابات.   1

جلنة الت�سويت، وتكون برئا�سة اأحد اأع�ساء جلنة النتخابات.   2

جلنــة الفـــرز، وتكون برئا�ســة ع�سو جلنة النتخابات �ساغـــل الوظيفـــة الق�سائيــــة     
اأو ع�سو الدعاء العام.

املــادة ) 18 (

اأع�ســــاء  ت�سكـــل جلـــان التنظيــم والت�سويـــت والفرز بقرار من رئي�س اللجنـة يحـدد فـيـــه 
هذه اللجان مبا يتنا�سب مع عدد الناخبني ومراكز النتخاب فـي كل ولية، واخت�سا�سات 
هذه اللجان ونظام عملها، ويجوز اأن يحدد القرار نائبا اأو اأكرث لرئي�س كل جلنة من بني 

اأع�سائها.

املــادة ) 1٩ (

ت�سكل جلنة الطعون النتخابية برئا�سة قا�سي حمكمة عليا، وع�سوية كل من:

قا�سي حمكمة ا�ستئناف يحل حمل رئي�س اللجنة فـي حالة غيابه.  

م�ست�سار فـي حمكمة الق�ساء الإداري.  

اأحد م�ساعدي الدعاء العام.  

باحث قانوين من الوزارة.  
وي�سدر بت�سمية رئي�س واأع�ساء اللجنة قرار من الوزير، على اأن يت�سمن القرار حتديد مقرر 

لها من بني موظفـي الوزارة احلا�سلني على موؤهل فـي القانون.
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املــادة ) ٢٠ (

يجوز بقــرار من الوزيــر ت�سكيـــل اأي جلان تتطلبهــا العمليــة النتخابيــة، ويحــدد القــرار 

اخت�سا�ساتها ونظام عملها.

املــادة ) ٢1 (

يجـــوز بقــــرار من الوزير اإن�ســـاء مركز انتخـــاب موحــد اأو اأكرث، ويحدد القرار املحافظــات 

اأو الوليات التي يحق لناخبيها الت�سويت فـي هذا املركز، واإجراءات الت�سويت والفرز فـيه، 

وت�سري على املركز الأحكام والإجراءات املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة.

املــادة ) ٢٢ (

يجوز لروؤ�ساء واأع�ساء ومقرري اللجان املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة ومن ي�ستعان 

بهم فـي العملية النتخابية واأزواجهم واأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، واملواطنني املوجودين 

خارج �سلطنة عمان، الإدلء باأ�سواتهم قبل املوعد املحدد لالنتخابات.

وي�ســـــدر قـــرار من الوزيـــر بتحديـــد موعـــد واإجراءات الت�سويـــت والفـــرز وت�سكيــل اللجــــان 

الالزمــــة لـــذلك.

الف�ضـــل الثالـــث

ال�ضجــل االنتخابــــي

املــادة ) ٢3 (

يحـــق لكـــل مواطـــن اأن يتقـــدم بطلب قيده فـي ال�سجــــل النتخابــــي وفقا للعنـــوان املـــدون 

فـي بطاقته ال�سخ�سية، اإذا توافرت فـيه ال�سروط الآتية:

اأن يكــــون قد اأتــــم )21( واحـــدا وع�سرين عامــا ميالديا فـي الأول مـن �سهـــر ينايـــر    1

مـن �سنــة النتخــاب.

األ يكون منت�سبا جلهة اأمنية اأو ع�سكرية.   2

األ يكون م�سابا مبر�س عقلي.    
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املــادة ) ٢4 (
يت�سمن ال�سجل النتخابي بيانات كل ناخب من واقع ال�سجل املدين، وعلى الأخ�س الآتي: 

ا�سمه كامال ورقمه املدين.   1
تاريخ ومكان ميالده.   2
مقره النتخابي.    

املــادة ) ٢5 (
يجوز لكل ناخب اأن يتقدم بطلب نقل قيده فـي ال�سجل النتخابي من مقر انتخابي اإلى اآخر.

املــادة ) ٢6 (
ال�سجل  بيانات  واقع  من  ولية  كل  فـي  للناخبني  الأولية  القوائم  اإعداد  الوزارة  تتولى 

النتخابي، مع مراعاة الآتي:
حتديث البيانات من واقع ال�سجل املدين.   1
حذف اأ�سماء املتوفـني من قوائم الناخبني فـي �سوء البيانات الواردة من ال�سجل    2

املدين.
حــذف من يثبت فقدانـــه اأيــــا من �سروط القيد فـي ال�سجل النتخابـــي املنـــ�سو�س     

عليها فـي هذه الالئحة.

املــادة ) ٢7 (

تقوم الوزارة بن�سر واإعالن القوائم الأولية للناخبني.

املــادة ) ٢8 (
يجــوز للـــوزارة   عند القت�ســـاء   وقــف طلبات القيد ونقل القيد فـي ال�سجـــل النتخابـــي 

ب�سفة موؤقتة.
املــادة ) ٢٩ (

للناخبني  الأولية  القوائم  فـي  الواردة  الأ�سماء  على  العرتا�س  م�سلحة  ذي  لكل  يجوز 
القوائم  اإعالن هذه  تاريخ  اأيام من  النتخابات خالل )5( خم�سة  اإلى جلنة  بطلب يقدم 

مبينا فـيه اأ�سباب العرتا�س، ومرفقا به امل�ستندات املوؤيدة له.
وت�ســــدر اللجنـــة قرارها فـي العرتا�س خالل )10( ع�سرة اأيام من اليوم التالـي لنتهـــاء 

املدة املن�سو�س عليها فـي هذه املادة.
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املــادة ) 3٠ (

يجـــوز لكـــل ذي م�سلحـــة الطعـــن فـي قـرار جلنـــة النتخابـــات ال�سـادر وفقـــا للمـادة ) 2( 
من هذه الالئحة، بطلب يقدم اإلى جلنة الطعون النتخابية، وذلك خالل )5( خم�سة اأيام 

من تاريخ اإعالن القرار، مبينا فـيه اأ�سباب الطعن، ومرفقا به امل�ستندات املوؤيدة له.

املــادة ) 31 (
ت�ســـدر جلنـــة الطعــــون النتخابيـــة قرارهــــا فـي الطعـــن خـــالل )15( خم�ســة ع�ســر يومــا 
املـــادة )0 ( مــن هــذه الالئحــة،  املــــدة املن�ســـو�س عليهــا فـي  مــــن اليـــوم التالـــي لنتهـــاء 

ويكون قرارها فـي هذا ال�ساأن نهائيا.

املــادة ) 3٢ (
تتولى الوزارة تعديل القوائم الأولية للناخبني الواردة من جلان النتخابات وفقا للقرارات 
ال�سادرة فـي العرتا�سات والطعون، وتعر�سها على اللجنة الرئي�سية لالنتخابات ملراجعتها 
واعتمادها كقوائم نهائية للناخبني الذين يحق لهم الت�سويت فـي �سنة النتخاب، واإر�سالها 

اإلى جلان النتخابات.

الف�ضــل الرابــع 

حــق الرت�ضـــح

املــادة ) 33 (
ي�سدر الوزير قرارا بتحديد موعد بدء وانتهاء تقدمي طلبات الرت�سح، وموعد �سحبها، 

وين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، وفـي �سحيفتني يوميتني على الأقل.

ويجوز عند القت�ساء مد املواعيد امل�سار اإليها اأو حتديد مواعيد جديدة فـي ولية اأو اأكرث 
بالإجراءات ذاتها املن�سو�س عليها فـي الفقرة الأولى من هذه املادة.

املــادة ) 34 (
لل�سوابط  وفقا  القانوين  وكيله  اأو  املرت�سح  من  الرت�سح  طلبات  ا�ستالم  الوزارة  تتولى 
باأ�سماء  باإعداد ك�سف  املعنية وتقوم  ب�ساأنها مع اجلهات  التي تقررها، لفح�سها والتن�سيق 
الرئي�سية  اللجنة  اإجازة طلباتهم من تلك اجلهات، وتعر�سه على  الذين متت  املر�سحني 
لالنتخابات التي تقوم باإعداد قوائم اأولية باأ�سماء املر�سحني وترتيبها هجائيا بدون األقاب، 

واإر�سالها اإلى جلنة النتخابات لإعالنها.
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املــادة ) 35 (

يجوز لكل ذي م�سلحة العرتا�س على الأ�سماء الواردة فـي القوائم الأولية للمر�سحني 
بطلب يقدم اإلى جلنة النتخابات على النموذج املعد لذلك خالل )5( خم�سة اأيام من تاريخ 

اإعالن هذه القوائم مبينا فـيه اأ�سباب العرتا�س، ومرفقا به امل�ستندات املوؤيدة له.
وت�سدر اللجنة قرارها فـي هذا العرتا�س خالل )10( ع�سرة اأيام من اليوم التايل لنتهاء 

املــدة املن�سو�س عليها فـي الفقرة الأولى من هذه املادة.

املــادة ) 36 (

يجـــوز لكـــل ذي م�سلحـــة الطعــن فـي قـــرار جلنــة النتخابــات ال�ســــادر وفقـــــا للمــادة )5 ( 
من هذه الالئحة، بطلب يقدم اإلى جلنة الطعون النتخابية، وذلك خالل )5( خم�سة اأيام 

من تاريخ اإعالن القرار، مبينا فـيه اأ�سباب الطعن، ومرفقا به امل�ستندات املوؤيدة له.
وت�سدر جلنة الطعون النتخابية قرارها فـي هذا الطعن خالل )15( خم�سة ع�سر يوما 
مـــن اليــــوم التالــــي لنتهــاء املــــدة املن�ســـو�س عليهـــا فـي الفقـــرة الأولــى مــن هـــذه املــــادة، 

ويكون قرارها فـي هذا ال�ساأن نهائيا.

املــادة ) 37 (

تعلـــن الـــوزارة القــرارات ال�ســـادرة من جلنـــة الطعـــون النتخابية ب�ساأن الطعــون املتعلقــة 
بالقوائم الأولية للمر�سحني.

املــادة ) 38 (

تقـــوم اللجنــــة الرئي�سيـــة لالنتخابات خــــالل ) ( ثالثـــة اأيام من تاريخ ت�سلمهــا قـــرارات 
جلان النتخابات وعدم وجود طعون عليها بتعديل القوائم الأولية للمر�سحني وترتيبها 

هجائيا بدون األقاب واإعالنها كقوائم نهائية للمر�سحني.
وفـي حـــال الطعـــن على قرارات جلان النتخابات يتم اتخاذ الإجراءات املن�ســـو�س عليهــا 

فـي الفقرة الأولى من هـذه املادة خالل ) ( ثالثة اأيام من تاريخ ت�سلمها.

املــادة ) 3٩ (

يجوز للمر�سح تقدمي طلب لتحديث بياناته اإلى اللجنة الرئي�سية لالنتخابات قبل اإعالن 
القوائم النهائية للمر�سحني.
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املــادة ) 4٠ (

للمر�سح اأو وكيله القانوين اأن يتقدم بطلب �سحب تر�سحه خالل املدة املحددة اإلى جلنة 
النتخابات التي تتولى اإخطار اللجنة الرئي�سية لالنتخابات بذلك فـي اليوم التايل ل�سطب 
ا�سم املر�سح، ويرتتب على �سحب طلب الرت�سح �سطب ا�سم املر�سح املن�سحب من القائمة 

النهائية للمر�سحني.

املــادة ) 41 (

اإعالن  تاريخ  من  وذلك  بنف�سه،  للتعريف  النتخابية  بالدعاية  القيام  مر�سح  لكل  يجوز 
القوائم النهائية للمر�سحني حتى اليوم ال�سابق ليوم الت�سويت.

املــادة ) 4٢ (

ي�ســدر بتحديــد قواعد وو�سائل واإجـــراءات ور�ســوم الدعايــة النتخابية قـــرار مــن الوزيــــر 
بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�سة.

الف�ضــــل اخلامـــ�س 

الت�ضويـــت االإلكرتونــــي

املــادة ) 43 (

ي�سرتط لإدلء الناخب ب�سوته فـي يوم الت�سويت الآتي:

 اأن يكون ا�سمه مقيدا فـي القوائم النهائية للناخبني.   1

األ يكون حمبو�سا احتياطيا اأو م�سجونا تنفـيذا حلكم ق�سائي.   2

األ يكون م�سابا مبر�س عقلي.    

املــادة ) 44 (

يجــــرى الت�سويــت فـي مراكــــز النتخــاب التــي تعتمدهـــــا اللجنـــة الرئي�سيـــة لالنتخابــــات 
فـي اليـــوم الــذي ي�ســدر بتحديـــده قــرار من الوزيـــر، ويجوز للوزير اأن يحــدد يومــا اآخــر 
اأو اأكرث من يوم للت�سويت فـي اأي مركز انتخاب اأو كل املراكز النتخابية اأو فـي الظروف 

ال�ستثنائية وفقا ملقت�سيات العملية النتخابية.
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املــادة ) 45 (

يبداأ الت�سويت فـي اليوم املحدد للت�سويت من ال�ساعة ال�سابعة �سباحا، وينتهــي فـي متـــام 

ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء اليوم نف�سه.

ويجوز للوزير اأن يحدد موعدا اآخر لبدئه وانتهائه وفقا ملقت�سيات العملية النتخابية.

املــادة ) 46 (

اأجهزة  فتح  اللجنة  اأع�ساء  بني  من  كتابة  يفو�سه  من  اأو  الت�سويت  جلنة  رئي�س  يتولى 

الت�سويت قبل بدء عملية الت�سويت، للتاأكد من خلوها من اأي بيانات، ويكون ذلك بح�سور 

رئي�س جلنة الفرز اأو من يفو�سه كتابة من بني اأع�ساء اللجنة ومن يح�سر من الناخبني 

واملر�سحني اأو وكالئهم القانونيني، ويتم غلق الأجهزة، قبل الوقت املحدد لبدء الت�سويت.

ويثبـــت اإجــــراء فتــح الأجهـــزة مبح�ســـر يعتمـــد من قبل رئي�سي جلنتي الفـرز والت�سويـــت 

اأو املفو�س عنهما بذلك.

املــادة ) 47 (

يتولــــــى اأحــــد اأع�ســـاء جلنــــــة الت�سويـــت م�ساعــدة الناخــب مــــــن الأ�سخــــا�س ذوي الإعاقــــة 

اأو من يعجز عن الإدلء ب�سوته.

املــادة ) 48 (

ت�ستمر عملية الت�سويت بعد انتهاء املوعد املحدد طبقا حلكم املادة )5 ( من هذه الالئحة، 

وذلك فـي حالة وجود ناخبني داخل املركز النتخابي مل يدلوا باأ�سواتهم، ويقت�سر الت�سويت 

فـي هذه احلالة على هوؤلء الناخبني دون غريهم، ويخطر رئي�س جلنة النتخابات بذلك.

املــادة ) 4٩ (

يجــــاوز  املحــــدد مبــا ل  الت�سويـت  مــــد موعـد  القتـــ�سـاء  عنـد  النتخابـات  للجنـــة  يجــوز 

ال�ساعتني من نف�س يوم الت�سويت على اأن يتم اإخطار اللجنة الرئي�سية لالنتخابات بذلك.
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املــادة ) 5٠ (

تغلق اأجهزة الت�سويت بعد انتهاء الوقت املحدد للت�سويت، ويتم نقل البيانات واملعلومات 
الرئي�سية  اللجنة  تعتمدها  التي  املعلومات  تقنية  و�سائل  باأحد  بها  املوجودة  الإلكرتونية 
لالنتخابات، وت�سلم اإلى جلنة الفرز مبوجب حم�سر يوقع عليه كل من رئي�س جلنة الت�سويت، 

ورئي�س جلنة الفرز.

املــادة ) 51 (

تعد جلنة الت�سويت حم�سرا ب�سري عملية الت�سويت ويوقع املح�سر من رئي�س جلنة الت�سويت.

الف�ضـــل ال�ضـــاد�س

الفــرز واإعــــالن النتائـــج

املــادة ) 5٢ (

يتولى رئي�س جلنة الفرز ا�ستالم البيانات من اأجهزة الت�سويت الإلكرتونية فـي قاعة الفرز 
القانونيني، ويتم حترير  اأو وكالئهم  اأمام جلنة النتخابات، ومن يح�سر من املر�سحني 
حم�سر باإثبات و�سيلة نقل البيانات، ويوقع عليه كل من رئي�سي جلنتي الفرز والنتخابات.
ويجب على جميع احلا�سرين مغادرة قاعة الفرز فـيما عدا رئي�س واأع�ساء جلنة الفرز، 
النتخابات  رئي�س جلنة  الفرز ح�سور  رئي�س جلنة  وبعد موافقة  القت�ساء،  عند  ويجوز 

وبع�س الفنيني فـي قاعة الفرز.

املــادة ) 53 (

تتولـــى جلنة الفـــرز فرز واإح�ساء عدد الأ�سوات التي ح�سل عليها كل مر�ســح، وترتيبهـــم 
تنازليــا فـي ك�ســف يو�سح فـيـه ا�ســـم كـل مر�سح، وعدد الأ�سوات التي ح�ســـل عليهــا، ويوقــــع 

على الك�سف رئي�سا جلنتي الفرز والنتخابات.

املــادة ) 54 (

فـي حـــال ت�ســـاوي الأ�ســـوات بني اثنني اأو اأكرث من املر�سحــــني احلائزيـــن علـــى اأكبــر عــدد 
مـــن الأ�ســـوات يعلـــن رئيــــ�س جلنـــة الفــرز عــــن ذلك، ويجــري القرعـــة بينهـــــم لتحديــــــد 
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ترتيبهـم حتى املرتبة اخلام�سـة، وذلك بح�سورهــم اأو بح�سور وكالئهم القانونيني وجلنة 
النتخابـــات، ويتــم حتريــر حم�سر بذلك يوقـــــع من رئي�ســـي جلنتي الفــــرز والنتخابـــات 
ومن املر�سحيـن اأو وكالئهم القانونيني، ول يرتتب على المتناع عن احل�سور اأو التوقيع 

اأي اأثر قانوين فـيما ت�سمنه املح�سر من بيانات ونتائج.
وتتولى جلنة النتخابات رفع حم�سر القرعة اإلى اللجنة الرئي�سية لالنتخابات.

املــادة ) 55 (

تتولــــى جلنــة النتخابـــات اإحالــة نتائج الفـــرز اإلى اللجنة الرئي�سيـــة لالنتخابــات لرفعهـــا 
اإلـــى الوزيـــر فـي موعـــد اأق�ساه نهايــــة اليـــوم التايل للت�سويت، وذلك لعتمادهـــا واإعالنهــــا 
ول يعتد باأي نتائج يعلن عنها باأي و�سيلة اأخرى بخالف ما هو من�سو�س عليه فـي هذه الالئحة.

املــادة ) 56 (

يعد فائزا بع�سوية املجل�س من ح�سل على اأعلى الأ�سوات ثم التايل له من بني املر�سحني، 
النهائية  القائمة  فـي  الوحيد  املر�سح  كان  من  بالتزكية  املجل�س  بع�سوية  فائزا  يعد  كما 

للمر�سحني فـي الولية.

املــادة ) 57 (

تقوم جلنة النتخابات باإعداد حم�سر بنتائج النتخابات ير�سل مع جميع القرارات املتعلقة 
بالعملية النتخابية اإلى اللجنة الرئي�سية لالنتخابات خالل موعد اأق�ساه ) ( ثالثة اأيام 

من تاريخ اإعالن النتائج.

املــادة ) 58 (

يحق لكل ذي م�سلحة من املر�سحني الطعن فـي النتائج النهائية لالنتخابات بطلب يقدم 
واإرفاق  الطعن  اأ�سباب  بيان  مع  لذلك  املعد  النموذج  على  النتخابية  الطعون  اإلى جلنة 
امل�ستنـــدات املوؤيـــدة لــه خــــالل )10( ع�سرة اأيـــام من تاريخ �ســــدور البيان املن�سو�س عليـــه 

فـي املـــادة )60( من هذه الالئحة.
وعلى اللجنة الف�سل فـي الطعون النتخابية خالل )20( ع�سرين يوما من انتهاء فرتة 

الطعن امل�سار اإليها فـي الفقرة الأولى من هذه املـادة، ويكون قرارها نهائيا.
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املــادة ) 5٩ (
تعلن الوزارة القرارات ال�سادرة من جلنـــة الطعـــون النتخابية ب�ساأن الطعــون فـــي النتائـــج 

النهائية لالنتخابات.

املــادة ) 6٠ (
النهائية  للنتائج  وفقا  األقاب  بدون  البلدي  املجل�س  اأع�ساء  باأ�سماء  بيانا  الوزير  ي�سدر 

املعتمدة من اللجنة الرئي�سية لالنتخابات، وين�سر فـي اجلريدة الر�سمية.

املــادة ) 61 (
للجنة الرئي�سية لالنتخابات اأن تقرر عدم �سحة النتخابات فـي اأي ولية اإذا ثبت لها وجود 
اإخـــالل بـــاأي من الأحكـــام اأو الإجــراءات املن�ســو�س عليهــا فـي هذه الالئحــة علــــى نحـــو يوؤثـــــر 
فـي نتيجـــة الت�سويــت ، اأو وقوع غ�س اأو تدلي�س فـي عملية الت�سويت اأو الفـــرز، ويعـــــاد الت�سويــت 
وفقـــــا للقوائـــم النهائيــــة للناخبــــــني واملر�سحــني فــــي اليـــــوم الذي يحدده الوزير، وذلك خـالل 

مـدة ل تزيد على )60( �ستني يوما من تاريخ �سدور القرار.

الف�ضــــل ال�ضابـــع

اجلـــزاءات االإداريــــة

املــادة ) 6٢ (
تفـــر�س غرامــــة اإدارية ل تقــل عـــن )1000( األــــف ريـــال عمانــي، ول تزيــد علـــــى )000 ( 
اأربعة اآلف ريال عماين، على كل من يخالف اأحكام هذه الالئحة، اأو يقوم باأي فعل من �ساأنه 

التاأثري على �سري العملية النتخابية.

املــادة ) 63 (
يحرم مـن حــق الرت�سح والنتخاب لع�سوية املجلـــ�س لفرتتني متتاليتني كـــل مــن ارتكـــب 

الأفعال الآتية:

�ســراء اأ�سوات الناخبـــني اأو الإ�ســاءة اإلى اأحد املر�سحني بق�سد التاأثري علــى نتيجـــة    1
النتخابات.

كل من اأعطى اأو التزم اأو تعهد اأن يعطي ناخبا فائدة لنف�سه اأو غريه مقابل �سوته    2
فـي النتخابات، اأو كل من �سهل اأو حر�س اأو تو�سط فـي ذلك.
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قــــرار وزاري

 رقـــم ٩٣/2022

بتحديد موعد تقدمي طلبات الرت�سح و�سحبهـا

 النتخابـات اأع�سـاء املجل�س البلـدي للفتـرة الثالثة

ا�ستنادا اإلى قانون املجال�س البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/126،
واإلى الالئحة التنظيمية النتخابات اأع�ساء املجل�س البلدي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم ٩2/2022،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى
تقدم طلبات الرت�سح لع�سوية املجلـــ�س البلدي للفرتة الثالثة ابتـداء من يـــوم االأحد 1٥ مايو 2022م، 

وتنتهي يـــوم اخلميــ�س 2 يونيــــــو 2022م.

املــادة الثانيــــة
يكون اآخر اأجل ل�سحب طلبات الرت�سح يــــوم اخلمـيــــــ�س 2٧ اأكتوبــــر 2022م.

املــادة الثالثــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�سـدر فـي: 22 مــن رم�ســـــــان 144٣هـ

املوافـــــق: 24 مــن اأبريــــــــل 2022م    

حمود بن فـي�سل البو�سعيدي
                                                                                           وزيــــــــــــر الداخليــــــــــة
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وزارة العدل وال�شوؤون القانونية

قــــرار وزاري 

رقــــم  2022/34

باإ�شدار مدونة بقواعد �شلوك واأخالقيات مهنة املحاماة

ا�ستنادا اإلى قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108،

واإلى املر�ســـــوم ال�سلطانـــــي رقم 2020/88 بدمج وزارة العـدل ووزارة ال�ســــوؤون القانونيــــة 

واعتماد  اخت�سا�ساتها  القانونية وحتديد  وال�سوؤون  العدل  وزارة  ت�سمى  واحدة  وزارة  فـي 

هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقــــرر 

املــادة الأولـــى

يعمل مبدونة قواعد �سلوك واأخالقيات مهنة املحاماة، املرفقة.

املــادة الثانيــــة

ين�ســــر هــــذا القــــرار فــــي اجلريـــــدة الر�سميــــة.

�شـدر فـي : 17 مـن رم�شـــان 1443هـ

املـوافــــق : 19 مـن اأبريـــــل 2022م

 
                                                               د. عبداللـه بن محمد بن �شعيد ال�شعيدي

                                                              وزيـر العدل وال�ســوؤون القانونيــة
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مدونة بقواعد �شلوك واأخالقيات مهنة المحاماة

الف�شل الأول

مبادئ واأحكام عامة

مقدمة:

اإن العدالة، و�سيادة اأحكام القانون هما من اأهم �سمات املجتمع العماين، وتعمل املنظومة 

العدلية فـي �سلطنة عمان على تطبيق القانون، واإقامة العدل، ويقوم املحامون فـيها بدور 

مركزي وحموري فـي هذا املجال، مبا يقدمونه من خدمات قانونية للمجتمع وموكليهم، 

وم�سوؤولياتهم  وواجباتهم  عملهم  توؤطر  ومهنية  اأخالقية  لقواعد  تطبيقهم  خالل  من 

جتاه من يطلب منهم هذه اخلدمات فـي هذا املجال.

اإنها  اأثرها، حيث  وعلو  ر�سالتها،  ل�سمو  وذلك  �ساأن كبري،  وذات  املحاماة مهنة حرة  وتعد 

ت�سارك فـي حتقيق العدالة وتاأكيد �سيادة القانون وذلك بكفالة حق الدفاع عن املتقا�سني.

ويعد املحامون من اأهم رجال القانون واحلامني حلقوق موكليهم، وكان حريا مبن يزاول 

يكون  اأن  بالتايل  عليه  ويتوجب  "املحامي"،  لقب  بحمل  جديرا  يكون  اأن  املحاماة  مهنة 

م�ستقيما فـي �سلوكه، نبيال فـي ت�سرفاته، ح�سنا فـي مظهره ولبا�سه، مما ي�سفـي الهيبة 

والوقار على هذه املهنة ومنت�سبيها.

وتهدف هذه املدونة اإلى �سمان ح�سن قيام املحامني مبهنتهم على اأكمل وجه، ومت و�سع 

اأ�س�س ومعايري مزاولة مهنة املحاماة، بحيث يلتزم بها جميع من ينتمي اإلى مهنة املحاماة، 

وتكون مرجعا وم�سلكا الزما لكل من ميار�س هذه املهنة فـي �سلطنة عمان.

املــادة ) 1 (

ميار�س املحامون مهنتهم م�ستقلني وال يخ�سعون اإال ل�سمائرهم واأحكام القانون، وعليهم 

اأثناء قيامهم  اأن يت�سرفوا وفقا للقانون، والأخالقيات مهنة املحاماة  فـي جميع االأحوال 

بتاأدية ر�سالتهم.
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املــادة ) 2 (

ويلتــزم  وا�ستقاللية،  �سفافـية  بكل  دوره  وميار�س  العدالـــة،  حتقيـــق  فـي  �سريك  املحامـــي 
فـي ت�سرفاته بالثقة واالحرتام، فـي اللفظ واملظهر واملذكرات واملرافعات، ويتقيد مببادئ 
وا�ستقالله  نزاهته  تعري�س  له  يجوز  وال  واأمانة،  بدقة  بعمله  ويقوم  والنزاهة،  ال�سرف 
املهني، اأو حريته والتزامه بقواعد املهنة الأي �ضغوط خ�رجية، اأو القي�م ب�أي عمل ال يتفق 

مع كرامة ونزاهة مهنة املحاماة.
الف�شل الثاين

واجبـات املحامي
املــادة ) 3 (

واال�ستقامة،  وال�سرف،  االأمانة،  التقيد مببادئ  مبا�سرته مهنته  عند  املحامي  على  يجب 
املهنة،  فـي  زمالئه  واحرتام  والكفاءة،  والنزاهة،  املهني،  وال�سمري  وال�سدق،  واالعتدال، 
واملحافظة على الواجبات املفرو�سة عليه مبقت�سى القانون واأخالقيات املهنة وتقاليدها 
القانونية  وال�سوؤون  العدل  وزارة  عن  ال�سادرة  القرارات  بكافة  وااللتزام  عليها،  املتعارف 

وجلنة قبول املحامني.
املــادة ) 4 (

يجب على املحامي عند مثوله اأمام حمكمة اأجنبية اأو هيئة حتكيم اأجنبية االلتزام بالقواعد 
واالأخالقيات املعمول بها فـي تلك البالد.

املــادة ) 5 (
يجب على املحامي اأن يكون فـي تعامله مع االآخرين ملتزمــا باالحرتام، فـي اللفظ واملظهر، 
�سواء اأمام املحاكم اأو داخل املكتب، وفـي التعامل مع الزمالء ومع االآخرين، واأن يتجنب كل 

ما ي�سيء اإلى مهنة املحاماة اأو اإلى زمالئه.
املــادة ) 6 (

اأن يظهر ب�سفته كمحام، واأن يعتمد تلك ال�سفة فـي جميع املذكرات  يجب على املحامي 
واملرا�سالت، بعيدا عن االأ�سماء التجارية اأو ا�ستخدام االألقاب واملنا�سب ال�سابقة فـي نطاق 

ممار�سته املهنة.
وال يجوز له اأن يعلن عن نف�سه باأي �سكل ال يتفق مع تقاليد املحاماة، اأو اللجـــوء اإلى اأي 
و�سيلـــة من و�سائل الدعاية لنف�سه اأو ملكتبه، اأو ال�سعي جللب املوكلني بوا�سطة االإعالنات، 

اأو ا�ستخدام الو�سطاء مقابل اأجر اأو منفعة، اأو و�سع خامته بت�سرف �سخ�س اآخر.
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املــادة ) 7 (
يجب على املحامي اأن ميار�س مهنته فـي مقر ومكتب معلوم، واأن يكون هذا املكتب الئقــا 
وكفـيال باملحافظة على �سر املوكل، مكر�سا فقط الأعمال املحاماة، ي�ستقبل فـيه مراجعيه 
وموكليه، وال يجوز اأن يكون مكتب املحامي جزءا من منزل معد لل�سكن اأو فـي مقر ال يليق 
بكرامة املهنة اأو مك�نته�، على اأن يلتزم املح�مي ب�ل�ضروط وال�ضوابط التي ت�ضدره� وزارة 
العدل وال�سوؤون القانونية فـي �ساأن موا�سفات اللوحات اخلارجية التي تو�سع على مقار 

املكتب اأو ال�سركة املدنية للمحاماة.
كما ال يجوز له نقل مكتبه اأو مقر �سركته اإال بعد احل�سول على اإذن م�سبق بذلك من دائرة 

�سوؤون املحامني فـي وزارة العدل وال�سوؤون القانونية.
املــادة ) 8 ( 

االجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  االإعالم  و�سائل  فـي  حديثه  اأثناء  فـي  املحامي  على  يجب 
وقائع  اإلى  وامل�ستند  العامة،  امل�سلحة  اإلى  الهادف  البناء  املو�سوعي  بالتناول  االلتزام 
االآداب  اأو  العام  النظام  اأو يخالف  العقيدة،  اإلى  اأن يتجنب كل ما ي�سيء  �سحيحة، وعليه 

العامة.
املــادة ) 9 (

اأ�سكالها  بكافة  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  ا�ستخدام  اإ�ساءة  جتنب  املحامي  على  يجب 
لزمالئه  اأو  الق�سائية  للجهات  االإ�ساءة  اأو  اإلكرتوين،  برنامج  اأو  و�سيلة  اأي  اأو  واأنواعها 
املحامني، اأو اأي جهة ر�سمية اأو اأهلية عرب �سفحات التوا�سل االجتماعي، كما يلتزم املحامي 

فـي من�سوراته على هذه احل�سابات مببادئ واأخالقيات مهنة املحاماة.
املــادة ) 10 (

يجب علــى املحامــي اختيــار العاملني لديــه من ذوي الكفـــاءة، ومن غيـــر املحكــوم عليهم 
فـي جرائم خملة بال�سرف واالأمانة، واأن يعمل هوؤالء حتت رقابته وم�سوؤوليته، كما يجب 

عليه معاملتهم باحرتام، واأن ي�سمن حقوقهم وفقا الأحكام القوانني النافذة.
املــادة ) 11 (

يجب على املحامي اأن يتجنب احلديث فـي كل ما ي�سيء اإلى ال�سمعة واالأمانة، ويبتعد عن 
اأي ت�سرف من �ساأنه اإحلاق ال�سرر ب�سمعته ب�سورة �سخ�سية اأو ب�سمعة املهنة، اأو مبا يوؤثر 
عليه اأو على املهنة باأي �سكل من االأ�سكال، كما يجب عليه اأن يتجنب اأي ت�سرفات خمالفة 

جتعله حمال لالنتقاد.
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املــادة ) 12 (
اأ�سرار موكليه واأ�سرار العمل، واأحوال  يجب على املحامي اأن يحافظ حمافظة تامة على 
اأن يتخذ التدابري الوقائية التي حتول دون ت�سربها  املثول اأمام اجلهات الر�سمية، وعليه 

للغري، اأو اطالع غري امل�ضرح لهم عليه�.
املــادة ) 13 (

يلتزم املحامي ببذل اجلهد، والعناية الالزمني فـي االأعمال املوكلة اإليه، والتفرغ لها، بعيدا 
عن ممار�سة االأعمال التي تتعار�س مع طبيعة املهنة، وغريها من االأعمال التي قد يكون 

لها تاأثري على اأدائه تلك االأعمال على الوجه االأكمل.
املــادة ) 14 (

يجب على املحامي عدم القيام باالآتي:
اأمام الق�ساء، ومل يتم الف�سل فـيها، �سواء  اأ - التعليق على ق�سايا ما زالت منظورة 

املوكلة اإليه اأو لغريه من املح�مني اأو ن�ضر املذكرات املتعلقة به�. 

ب - الك�سـف لو�سائــل االإعــالم باأنواعهـــا املختلفــة و�سبكـــات التوا�ســل االجتماعــــــي عن 
املعلومات ال�سرية املحمية، اأو التي يرتتب االإف�ساح عنها التعدي على خ�سو�سية 
اأو الك�ســف - بحكم اطالعـــه على املو�ســوع -  اأو الت�سهري بهــم،  وحرية االآخريــن 
عن هوية ال�سحايا اأو ال�سهود، اأو اأي معلومات �سرية ميكن اأن تعر�سهم للت�سهري، 
اأو االإ�سرار مب�ساحلهم ال�سخ�سية، اأو جمريات التحريات لدى اجلهات الر�سمية، 

ما مل تاأذن اجلهات املخت�سة باالإف�ساح عن تلك املعلومات اخلا�سة.

املــادة ) 15 (
 اأ - يجب على املحامي قبول الندب املكلف به من املحكمة، واحل�سور عن اخل�سم الذي يتقرر 
اإعف�وؤه من الر�ضوم الق�ض�ئية اأو لتقدمي امل�ض�عدة الق�ض�ئية لغري الق�درين على ال�ضري 

فـي الدعاوى التي ين�س القانون على وجوب مبا�سرتها عن طريق حمام.

ب - على املحامي املنتدب من قبل املحكمة الدفاع عمــن كلف بالدفاع عنه على اأكمـــل وجه، 
وال يحق له اأن يتقا�سى منه اأي اأتعاب، اأو اأن يعتزل التكليف، اإال ل�سبب جوهري، وبعد 

اإبالغ املحكمة التي انتدبته.
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الف�شل الثالث
عالقة املحامي بزمالئه

املــادة ) 16 (
يجب على املحامي اأن يلتزم فـي معاملة زمالئه مبا تقت�سيه اأخالق املهنة واآدابها، وقواعد 
يلتزم  كما  زمالئه،  جميع  باحرتام  ويلتزم  املحاماة،  مهنة  وتقاليد  والكيا�سة،  اللياقة 

بالتعاون معهم فـي كل اإجراء ي�ساعد فـي �سرعة الف�سل فـي النزاعات، وحتقيق العدالة.
املــادة ) 17 (

يجب على املحامي االلتزام باالآتي:
 اأ - اإحاطة املحامني حتت التمرين لديه بالرعاية والن�سح واالإر�ساد، على الوجه الذي 
ي�سقل مهارة املتدرب، ويوؤهله ملزاولة مهنة املحاماة، واأن يلتزم بالوفاء بحقوقهم 

ومبا اأوجبه القانون والقرارات ال�سادرة فـي هذا ال�ساأن. 

وال يجوز للمحامي تكليف املحامي حتت التمرين مبا يخرج عن اإطار التدريب 
اأو تكليفه القيام باأي عمل يخالف ال�سالحيات التي  اأعمال مهنة املحاماة،  على 
املهنية، ويجب  اإمكانياته وقدراته  يوؤثر على  اأو  التدريب  القانون ونظام  ر�سمها 
عليه اأن مينحه �سهادة تثبت اإمتامه التمرين لديه بعد انق�ساء املدة املقررة قانونا، 
مع اإثبات راأي املحامي، مرفقا بها االأعمال التي قام بها املحامي حتت التمرين. 

ب - التحلي بالثقة فـي النف�س، والرقي مع زمالئه فـي املعاملــة واحلديـــث، كما عليــه 
اأن يحذر من تاأثري نزاعات املوكلني على عالقته بزمالئه.

ج - اأال يغت�ب زميله، اأو يجرح فـيه، واأال ين�ضب اإليه اأي قول م�ضيء، واأال ينتق�ص من 
جمهوده فـي الدعوى التي يتوالها من بعده.

 د- اإبقاء مرا�سالته مع زميله �سرية، واأن يعلمه عن رغبته تلك، وذلك بو�سعه كلمة  
)�سري( اأو ما يعادلها على مرا�سالته، وعلى املحامي الذي ال يرغب فـي اإبقاء هذه 
املرا�سالت �سرية، اأو الذي ال ي�ستطيع اإبقاءها �سرية، اأن يعيدها اإلى م�سدرها دون 

ا�ستعمالها.

هـ - عدم ت�سجيع موكلي وموظفـي اأي حمام اآخر على ف�سخ العقد مع زميله، واالنتقال 
اإليه اأو اإلى اأي مكتب اآخر.
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ويلتزم املحامي حتت التمرين باالآتي:
االلتزام  وعليه  اإ�سرافه،  يتمرن حتت  الذي  للمحامي  واالحرتام  التقدير  واجب   - اأ 

مبواعيد ولوائح مكتب املحاماة .
ب - درا�سة الدعاوى، واإعداد مذكرات الراأي القانوين ب�ساأنها، ومناق�ستها مع زمالئه 

فـي املكتب.
ج - احلفاظ على اأ�سرار مكتب املحاماة.

املــادة ) 18 (
حتت  بكلمة  يلحقها  اأن  دون  املحامي  �سفة  ا�ستعمال  التمرين  حتت  للمحامي  يجوز  ال 

التمرين، اأو اأن يتخذ مكتبا اأو يعلن عن ا�سمه بلوحة اأو اأي و�سيلة اأخرى.
املــادة ) 19 (

يجب على املحامي العمل على احرتام حقوق الدفاع ومبداأ املواجهة، وعليه اإذا ح�سر نيابة 
عن زمالئه اأن ينوب عنهم، باذال جميع ما فـي و�سعه من جهود قانونية.

املــادة ) 20 (
ال يجوز للمحامي اأن ي�ستند فـي اأي دعوى اأو مرافعة على االأحاديث اخل�سو�سية التي جرت 
بينه وبني زميله، اأو املرا�سالت اخل�سو�سية التي تبادالها، املكتوبة واالإلكرتونية والهاتفـية 
وغريها، وال يحق له اال�ستناد اإليها، اإال بعد احل�سول على اإذن مكتوب من الزميل ال�سادرة 

عنه.
املــادة ) 21 (

يجب على املحامـــي اأن يبتعــــد عن التعــــر�س لالأمـــور ال�سخ�سيــة، اأو القـــدح، اأو االنتقــا�س 
من مهنية زميله، اأو العمل الذي قدمه مبا ي�سيء له، كما يتجنب االألفاظ التي ال تليق 
بني  اللفظي  اجلدل  عن  املحامي  ويبتعد  غريهم،  اأو  املوكلني  اأمام  �سواء  املهني،  بالعمل 

املحامني.
املــادة ) 22 (

يجـــب على املحامـــي عدم ت�سليل موكليـــه اأو زمالئـــه اأو خ�ســوم موكليـــــه فـي اأي دعاوى 
اأو اإجراءات ميثل فـيها اأو يقوم بها، اأو اإعطاء وعود يعلم م�سبقا عـــدم اإمكانيـــة تنفـيذهـــا، 
اأو خم�لفته� للق�نون، وعليه جتنب تقدمي اأي طلب�ت، اأو القي�م ب�أي اإجراءات بهدف اإط�لة 
اأمد الدعوى، اأو تاأخري الف�سل فـيها دون �سبب م�سروع، اأو التعر�س للخ�سم اأو االإ�ساءة اإليه 

اأو اإلى حماميه اأو �سهوده.
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املــادة ) 23 (
يجب على املح�مي اأن يت�ضرف بح�ضن نية مع املح�مني االآخرين، وعليه اأال ي�ضتغل اأي زلة 
اأو �سهو للمحامني االآخرين، كما يجب عليه اأن يتجنب االنتقاد غري  اأو خمالفة اأو خطاأ 
املدرو�س اأو غري القائم على علم لكفاءة اأو �سلوك اأو �سخ�سية املحامني االآخرين. وال يجوز 
له اأن ينقـل االأحاديــث غري الر�سمية التي يجريها مع حمام اآخر بح�سن نية اإلى املحكمة 

اأو اإلى االآخرين.
الف�شل الرابع

عالقة املحامي مبوكليه
املــادة ) 24 (

يجب على املحامي اأن يك�سف للموكل كل عالقة تربطه باخل�سم االآخر، اإن وجدت، وكل 
م�سلحة له فـي مو�سوع الدعوى املوكل فـيها.

املــادة ) 25 (
يجب على املحامي اأن ميتنع عن االت�سال املبا�سر مبوكل اأي حمام اآخر، اإال عن طريق هذا 

االأخري، اأو باإذن خطي منه، ما مل تقت�س الظروف خالف ذلك.
وال يجوز له التاأثري على خ�سم موكله باأي �سكل كان، ويجب عليه االمتناع عن االت�سال 

ب�سهود اخل�سم للتاأثري عليهم مهما كانت املربرات.
املــادة ) 26 (

يجب على املحامي اأن يدافع عن موكله بكل اأمانة واإخال�س وتفان، واأن يبذل كل اجلهد 
خطئه  اأو  الوكالة  حدود  جتاوزه  حالة  فـي  م�سوؤوال  ويكون  موكله،  حقوق  على  للحفاظ 
املهني اجل�سيم. وعليه اأن ي�سدق موكله القول، واأن ي�سدي اإليه امل�سورة القانونية مبهنية.

املــادة ) 27 (
باأي نفوذ،  االإيحاء  اأو  امل�سروعة، كالرتغيب  الو�سائل غري  اتباع  املحامـــي عدم  يجب على 
اأو ك�سب الق�سايــا،  اأو مزعومــة، باأي جهة كانت، بق�سـد جلب املوكليــن  اأو �سلـــــة حقيقيـة 
اأو املوقوفــني  ال�سجـناء  اأو  املتقا�سني  اأو مرا�سلـــة  اأو بدونه،  الو�سطاء مبقابل  ا�ستخدام  اأو 
و�سطــــــاء  بوا�سطــة  اأو  مبا�ســـــرة  بهم  االت�ســــال  اأو  نف�ســــه،  تلقــــاء  من  عليهم  املقبو�س  اأو 
لي�سوا  واأ�سخا�س  حمام  بني  االأتعاب  اقت�سام  ويحظر  اإياه.  لتوكيلهم  �سعيا  �سما�سرة  اأو 

مبح�مني، اأو التن�زل عنه� لف�ئدة الغري.
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املــادة ) 28 (
نيابة عنه، وعليه  اأو يقب�سها  باأي مبالغ يح�سلها  اإبالغ موكله فورا  املحامــــي  يجب على 
اأال يت�سرف فـيها، واأن يحافظ عليها حمافظته على ماله اإلى حني ت�سليمها موكله اأو من 
ينوب عنه، مبوجب اإي�سال خطي موقع منه اأو ممن ينوب عنه، اأو القيام باإيداعها با�سم 
على  يقع  ال  االأحوال  جميع  وفـي  االإيداع،  ب�سندات  واحتفاظه  امل�سارف،  اأحد  فـي  موكله 
املحامي عبء االنتقال اإلى موطن املوكل لت�سليمه املبالغ املوجودة فـي حوزته اإال اإذا وجد 
املوكل  اإبالغ  بواجبه مبجرد  قائمــا  املحامي  يعترب  االأحوال  وفـي جميع  ذلك،  اتفاق على 

بوجود هذه املب�لغ وتبليغه لت�ضلمه�. 
املــادة ) 29 (

ال يجوز للمحامي اأن يتنازل عن التوكيل فـي وقت غري منا�سب، ويجب عليه اأن يبلغ موكله 
الدعوى ملدة �سهر على  اإجراءات  فـي  اأن ي�ستمر  التوكيل، ويجب عليه  بتنازله عن  خطيا 
االأقل متى كان ذلك الزما للدفاع عن م�سالح املوكل، وال يعترب تنازل املحامي فـي مرحلة 

تقدمي بي�ن�ت موكله تن�زال فـي وقت غري من��ضب اإذا مل يتع�ون موكله معه بخ�ضو�ضه�.
املــادة ) 30 (

ال يجوز للمحامي اأن يقبل الوكالة فـي احلاالت االآتية:
 اأ - عن طرفـني متخا�سمني فـي دعوى واحدة.

ب - �سد موكله مبقت�سى وكالة عامة.

ج - �سد �سخـــــ�س كان وكيال عنه فـي نف�س الدعــــــوى اأو الدعـــــاوى املتفرعـــة عنهـــا، 
ولو بعد انتهاء وكالته.

د - �سد جهة �سبق اأن اأطلعته على م�ستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل اأتعاب 
ا�ستوفاها منها �سلفا، اأو كان قد قدم لها ا�ست�سارات مقابل اأتعاب.

هـ - اأي دعوى اأ�سلية اأو متفرعة اأو نا�سئة عنها، �سبق عر�سها عليه اأو اأبدى راأيا فـيها 
ب�سفته قا�سيا اأو ع�سوا فـي االدعاء العام اأو حمكما اأو خبريا.

و - عن اأكرث من متهم واحد فـي دعوى جزائية، اأو اأكرث من مدعى عليه فـي دعوى 
واحدة، اإذا كانت م�ساحلهم متعار�سة.
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املــادة ) 31 (
ال يجوز للمحامي اإعطاء راأي اأو م�سورة خل�سم موكله فـي دعوى �سبق له اأن قبل الوكالة 

فـيها، اأو فـي دعوى ذات عالقة بها، حتى ولو بعد انتهاء وكالته.
املــادة ) 32 (

فـيها،  وكيال  كان  التي  الدعــــوى  بخ�سو�س  موكله  �سد  �سهـــادة  اأداء  للمحامــــي  يجوز  ال 
اأو اإف�ساء اأي �سر اأوؤمتن عليـــــه، اأو عرفه عن طريق مهنته املتعلقــــة باأ�سرار املوكليــن لدى 
التي  االأحوال  ذلك  من  وت�ستثنى  وكالته،  انتهاء  بعد  ولو  الظروف،  خمتلف  فـي  الق�ساء 
ر�سمهـا القانــــون الإلـــزام املحامي بها فـي ال�سهـــــادة، وال يجــــوز له التربع باإدالئهـــا، بحيث 

ال يدليها اإال اإذا طلب منه ذلك.
املــادة ) 33 (

يجب على املح�مي اأن يقدر اأتع�به بعيدا عن البخ�ص واملغ�الة وفق� لنوعية الدعوى واأهمية 
النـــزاع واجلهــد املبذول فـيها واحللول القانونية املقدمة منه، مع مراعاة القيود الواردة 
فـي القانـــــون واأعـراف مهنـــة املحامـــاة، وعلى املحامـــي اأن يحرر -  باالتفــاق مع موكلـــه قبل 

البدء فـي العمل - عقدا مكتوبا ي�سمل االآتي:  
1 - بيانات االأطراف والعمل املتعاقد عليه ونطاقه املو�سوعي والزمني املتوقع.

2 - حتديد االأتعاب اأو طريقة احت�سابها وا�ستحقاقها.  
التي ت�سدرها وزارة العدل وال�سوؤون  التعليمات  اأو  مع مراعاة مناذج العقد اال�سرت�سادي 

القانونية فـي هذا ال�ساأن.
الف�شل اخلام�س

واجبات املحامي املتعلقة باأعمال ال�شت�شارات القانونية
املــادة ) 34 (

اأن يتقيد فـي اأعماله املتعلقة باإبداء الراأي وامل�سورة القانونية ملوكليه  يجب على املحامي 
بواجبات واآداب املهنة وقواعد ال�سلوك الواجب احرتامها، وال يجوز للمحامي اأن يخفـي 
فـي هذه االأعمال �سفته كمحام، اأو اأن يلجاأ اإلى خمالفة القانون الإر�ساء موكله، اأو لدعم 

راأي موكله املخالف للقانون.
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املــادة ) 35 (
يجب على املح�مي عند تقدمي اال�ضت�ض�رات الق�نونية مراع�ة االآتي:

اأ - عدم تقدمي اال�ضت�ض�رات الق�نونية خالف� لن�ص �ضريح فـي الق�نون، وعدم ابتداع 

احليل خلدمة م�سلحة باطلة للموكل على ح�ساب م�سلحة حمقة ل�سخ�س اآخر.

ب - عدم تقدمي اال�ضت�ض�رات الق�نونية اإال طبق� الجته�ده الق�نوين، ولي�ص وفق رغبة 

اأو توجيه طالب اال�ست�سارة اأو بناء على اعتبارات اأخرى بخالف حكم القانون.

ج - عدم تقدمي ا�ضت�ض�رات ق�نونية جم�نية اأو مبق�بل من خالل و�ض�ئل اإعالمية اأو 

من خالل من�سات التوا�سل االجتماعي.

د - اأن يكون تقدمي اال�ضت�ض�رات الق�نونية من خالل املكتب املرخ�ص من قبل وزارة 

العدل وال�سوؤون القانونية.

الف�شل ال�شاد�س
عالقة املحامي باأع�شاء اجلهات الق�شائية

املــادة ) 36 (
يجب على املحامي اأن يراعي فـي خماطبة الق�ساة وامل�ست�سارين التوقري الالزم، واأن تكون 

عالقته بهم وباأع�ساء االدعاء العام قائمة على التعاون واالحرتام املتبادل، وعليه االبتعاد 

واالدعاء  املحاكم  اإدارات  موظفـي  ومع  معهم  وال�سخ�سية  اخلا�سة  العالقات  تكوين  عن 

العام، واأن ي�سلك م�سلكا فـي ذلك يتفق وكرامة مهنة املحاماة، وعليه اأن يتجنب كل اإجراء 

اأو قول يحول دون �سري العدالة بانتظام.

املــادة ) 37 (
يجب على املحامي عند مثوله اأمام املحاكم اأن يحر�س على ال�سلوك املن�سبط الذي ينا�سب 

واأن  قانونا،  املقرر  بالزي  املحاكمة  عند ح�سوره جل�سات  يتقيد  واأن  املحاكم،  ووقار  هيبة 

يلتزم باحل�سور فـي املواعيد املحددة، ما مل حتل دون ذلك اأ�سباب خارجة عن اإرادته، واأال 

ي�ستخدم الهاتف النقال اأو اأي و�سيلة من و�سائل التوا�سل االجتماعي اأو غريها من االأمور 

املت�سلة بها فـي قاعات املحاكم اأو فـي اأثناء قيامه باملرافعة اأمام املحكمة. 
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املــادة ) 38 (

يجب على املح�مي اأال يطلب ت�أجيل الدع�وى اإال الأ�ضب�ب معقولة، وعليه جتنب تقدمي اأي 

طلبات اأو القيام باأي اإجراءات كيدية بهدف املماطلة اأو وقف اأو تاأخري الف�سل فـي مو�سوع 

الدعوى، اأو اإطالة اإجراءات املحاكمة دون مربر.

املــادة ) 39 (

ال يجــــوز للمحامـــي اأن يت�ســـل بالقا�ســي مبا�سرة ب�ساأن اأي م�سائـــــل تتعلـــق باالإجـــراءات، 

اإال اإذا كان االت�سال بدعوة اأو توجيه من القا�سي.

املــادة ) 40 (

يجب على املحامي التحلي باأخالقيات الرتافع، ال�سيما ال�سدق وال�سراحة، واالبتعاد عن 

كل اأ�ضك�ل االإ�ضرار بغريه، اأو اإحداث الفو�ضى، واالمتن�ع عن كل الكلم�ت امل�ضيئة لالآخرين.

اأثن�ء  اأو غريه  اإيذاء خل�ضمه  اأو  اأو �ضغب�،  ب�آداب الرتافع، فال يظهر لددا  اأن يلتزم  وعليه 

الرتافع.

املــادة ) 41 (

 يجب على املحامي اأن يرف�س ا�ستخدام االأدلة التي يعتقد اعتقادا معقوال اأنه قد حت�سل 

اأو عرب و�سائل ت�سكل انتهاكا حلقوق  اأو خمالفة لالأنظمة،  عليها بو�سائل غري م�سروعة، 

االإن�سان، اأو تعر�سه لالبتزاز اأو االلتجاء لالإدالء بها.

املــادة ) 42 (

يجب على املحامي اأن يتعاون مع اأع�ساء اجلهات الق�سائية فـي مبادرات ال�سلح والت�سوية 

املبادرات، واأخذ موافقته  الودية للمنازعات، مع مراعاة اطالع موكله على تفا�سيل هذه 

اخلطية امل�سبقة عليها.
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الف�شل ال�شابع

عالقــــة املحامــــي 

باأعوان الق�شاء وال�شهود واخلرباء واخل�شوم

املــادة ) 43 (

اأعــــوان الق�ســاء  اأن تكــون عالقـــة املحامـــي مع املخت�سيـــن بالتنفـيذ وغريهــــم من  يجب 

ومع موظفـي وزارة العدل وال�سوؤون القانونية قائمة على االحرتام املتبادل.

املــادة ) 44 (

الدعـــوى قائمــــــة  تكـــون عالقــــة املحامـــي وال�سهــــود واخلبــــراء واخل�ســـوم فـي  اأن  يجــــب 

على االحرتام.

املــادة ) 45 (

ال يجوز للمح�مي الت�أثري على ال�ضهود حلملهم على تغيري اأقوالهم، اأو حلثهم على كتم 

احلقيقة، ويقع عليه عبء اإفهامهم فـي حال لقائه بهم باأنهم �سيحلفون اليمني القانونية، 

وما يرتتب على ذلك من تبعات قانونية.

املــادة ) 46 (

اأن يبني عالقته مع اخلرباء على االحرتام املتبادل، كما يحظر على  يجب على املحامي 

املحامي التاأثري على اخلرباء، اأو القيام باأي �سيء من �ساأنه امل�سا�س با�ستقالليتهم وحيادهم.
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

قـرار وزاري

رقــم 2022/392 

باعتبار موا�سفة قيا�سية عمانية ملزمة 

ا�ستنــادا اإلى املر�ســـوم ال�سلطانـــي رقــم 2020/97 بتعديل م�سمــى وزارة التجـــارة وال�سناعة 

هيكلها  واعتماد  اخت�سا�ساتها  وحتديد  اال�ستثمار  وترويج  وال�سناعة  التجارة  وزارة  اإلى 
التنظيمي،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
تـقـــرر

املــادة االأولـــــى 

الكهربائية  العدادات  OS 1648( الأنظمة   :  2022( رقم  العمانية  القيا�سية  املوا�سفة  تعترب 
م�سبقة الدفع، موا�سفة قيا�سية عمانية ملزمة.

املــادة الثانيــــة 

تفر�ض غرامة اإدارية ال تتجاوز )1000( األف ريال عماين على كل من يخالف اأحكام هذا 
القرار، وت�ساعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة.

املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ ن�سره.

�سـدر فـي : 19 مـن رم�ســــان 1443هـ

املـوافــــق : 21 مـن اأبريـــــل 2022م

قـيـ�س بــن مـحمـد بـن مـو�سـى اليو�سـف

وزير التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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قـرار وزاري

رقــم 393 /2022 

باعتبار موا�سفة قيا�سية عمانية ملزمة 

ا�ستنــادا اإلى املر�ســـوم ال�سلطانـــي رقــم 2020/97 بتعديل م�سمــى وزارة التجـــارة وال�سناعة 

هيكلها  واعتماد  اخت�سا�ساتها  وحتديد  اال�ستثمار  وترويج  وال�سناعة  التجارة  وزارة  اإلى 
التنظيمي،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
تـقـــرر

املــادة االأولـــــى 

تعترب املوا�سفــة القيا�سيـــة العمانيـــة رقـــم )OS 1647 : 2022 ( اخلا�ســــة باأنظمــــة العــــدادات 
الكهربائية، موا�سفة قيا�سية عمانية ملزمة.

املــادة الثانيــــة 

تفر�ض غرامة اإدارية ال تتجاوز )1000( األف ريال عماين على كل من يخالف اأحكام هذا 
القرار، وت�ساعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة.

املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ ن�سره.

�سـدر فـي : 19 مـن رم�ســــان 1443هـ

املـوافــــق : 21 مـن اأبريـــــل 2022م

قـيـ�س بــن مـحمـد بـن مـو�سـى اليو�سـف

وزير التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

-60-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
قــرار وزاري

رقــم ٨2/2022
بتعديل بع�ض اأحكام

الالئحة التنفيذية لقانون املراعي واإدارة الرثوة احليوانية

ا�ستنادا اإلى قانون املراعي واإدارة الرثوة احليوانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 8/ 2003،
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون املراعي واإدارة الرثوة احليوانية ال�سادرة بالقرار الوزاري 

رقم 200٥/١2،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـــقـــرر

املــادة الأولــــى
ت�ساف اإلى الالئحة التنفيذية لقانون املراعي واإدارة الرثوة احليوانية مادة برقم )3 مكررا(، 

ن�سها الآتي:
املــادة )3( مكررا

يلتزم كل من يتداول حزم احل�سائ�ش اجلافة )Rhodes Grass( بالآتي:
اأ - األ يقــل طـــول حزمـــة احل�ســــائــ�ش اجلــــافة عن )90( �سم، وعـــر�ش)٥2( �سم، 

وارتفـاع )40( �سم.
ب - األ يقل وزن ربطة احل�سائ�ش اجلافة )Rhodes Grass ( عن )9( كجم.

املنتـــج، ال�سنــف،  نــــوع  املنتجــة،  ج - و�سع بطاقة تعريفيـة تت�سمن )ا�سم املزرعــة 
تاريخ الإنتاج(.

املــادة الثانيــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به بعد )30( ثالثني يوما من تاريخ ن�سره.

�سـدر فـي: 1٦ / ٩ / 1443هـ 
املوافـــــق: 1٨ / 4 / 2022م

د. �سعـــــود بن حمــــود بن اأحمــد احلب�ســـي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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قــرار وزاري

رقــم ٨٣/2022

بتعديل بع�ض اأحكام الئحة �سالمة الغذاء

ا�ستنادا اإلى قانون �سالمة الغذاء ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/ 2008،
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/92 بتعديل م�سمى وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية اإلى وزارة 

الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
واإلى الئحة �سالمة الغذاء ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/2،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـــقـــرر

املــادة االأولــــى

اإلى امللحق رقم )2: املخالفات والغرامات االإدارية( املرفق  ي�ساف بند جديد برقم )14( 
بالئحة �سالمة الغذاء امل�سار اإليها، ن�سه االآتي:

الغرامة االإداريةاملخالفـــــــةم
)بالريال العماين(

14
اإنتاج و/اأو ا�سترياد و/اأو ت�سويق 

الزيوت املهدرجة جزئيا، واملنتجات الغذائية 
التي يتم ا�ستخدام هذه الزيوت فيها

1000

املــادة الثانيــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به بعد )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ ن�سره.

�سـدر فـي: 1٦ / ٩ / 144٣هـ 
املوافـــــق: 1٨ / 4 / 2022م

د. �سعـــــود بن حمــــود بن اأحمــد احلب�ســـي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفقـــا لأحكــام 
قانـون )نظـام( العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33. 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 109429
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة احللويات ومنتجات املخابز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ح�سان نور الدين لال�ستثمار �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/4/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 115681
فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري املالب�س وف�ساتني ال�سهرة واحلفالت واك�س�سواراتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار الندى لالأزياء �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 913 ر.ب: 121, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/1/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 117250

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�ساعات والأجهزة الإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق البحر الأزرق - تو�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3569 ر.ب:900, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128896

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد البناء والأدوات الكهربائية وال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سارات اخل�سراء احلديثة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:610 ر.ب:620 حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130684
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والإعالن, اإدارة الأعمال, توجية الأعمال, تفعيل الن�ساط املكتبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريتايل ورلد ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ليفل1, بامل جروف هاو�س, ويكهامز كاي1, رود تاون, تورتول, جزر 

العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب: 2019/8/7

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130685
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�س, لبا�س القدم, اأغطية الراأ�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريتايل ورلد ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ليفل1, بامل جروف هاو�س, ويكهامز كاي1, رود تاون, تورتول, جزر 

العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب: 2019/8/7

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140170

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جبال �سباء للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150581

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نافذة اأدم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152040

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)�ساي كرك(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القدرة املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152777

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفيحاء املتحدة للتطوير العقاري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152778

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فحم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواق اأنوار اخلليج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152779

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النقل لرتياد الأماكن ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإلهام لالأعمال املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152781

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ج�سر التعاون الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152782

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنجيد الأثاث, تلميع املركبات, تنظيف املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العوينات العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152784

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرباء الرائد لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152785

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكانتينات,  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  الكافترييات,  خدمات  املقاهي,  خدمات 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�س الكرامة للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152786
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توابل بودرة, ب�سكويت, قهوة, �ساي, ملح, كركم, بهارات, خبز زجنبيل, فلفل حلو, كت�ساب 
دقيق  فلفل,  نحل, خردل,  ع�سل  , معكرونة, خبز,  , خمرية, معكرون معجنات  �سل�سة 
بطاطا, اأرز, زعفران توابل , �سوفان مطحون, رقائق �سوفان, دقيق �سوفان, م�سروبات 
اأ�سا�سها القهوة, م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو, م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة, ماء بحر للطبخ, 
�سل�سات طماطم, مايونيز, �سل�سة �سويا, �سل�سة مرق اللحم, اأطعمة خفيفة قائمة على 
احلبوب, م�سحوق خبازة, �سودا خبازة, اأع�ساب حمفوظة, باجلنب ال�سندوي�سات , �سل�سلة 
�سريع  اأرز  احلليب,  مربى  البابوجن,  اأ�سا�سها  م�سروبات  عجني,  نخيلي,  �سكر  املعكرونة, 

التح�سري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة رمال البطني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152787
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور, بخور, م�ستح�سرات جتميل, �سابونات الزينة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سقر العربي املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152788

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكانتينات,  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  الكافترييات,  خدمات  املقاهي,  خدمات 

خدمات املطاعم, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة, تزيني الطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة حامد بن عبد الرب ال�سحري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152790

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات  للرمو�س,  جتميل  م�ستح�سرات  بالب�سرة,  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات 

جتميل, غ�سول لو�سن, لل�سعر, ملونات لل�سعر, م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر, بال�سم لل�سعر, 

م�ستح�سرات لتنعيم ال�سعر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز عينة للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152791

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمك�سرات والنب والتوابل والعطارة, توابل بودرة, 

قهوة, بهارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مازن يا�سني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152793

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاولت اإن�ساء �سبكات وحمطات املياه والكهرباء والهاتف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سرتاتيجية الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152794

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج الأفالم , بخالف الأفالم الإعالنية, خدمات  �ستوديوهات �سناعة الأفالم ال�سينمائية, 

كتابة  املو�سيقى,  اإنتاج  الفوتوغرافـي,  الت�سوير  والتلفزيون,  الراديو  برامج  اإنتاج 

بخالف  الأفالم  اإخراج  التلفزيوين,  الرتفيه  وال�سينمائية,  التلفزيونية  ال�سيناريوهات 

اأفالم الإعالنات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البو�سافـي للت�سميم والإعالم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152795

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلزائن الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152796

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية,  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املقاهي,  خدمات 

اخلفيفة, خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا, خدمات الطهاة ال�سخ�سية اإعداد اأطباق 

ووجبات منزلية اأو خا�سة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة مزايا املرتفع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152800

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق, احلجز فـي الفنادق, خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق العافية الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152801

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اللوجي�ستي وتخزين الب�سائع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلط الالحمدود للحلول اللوج�ستية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152802

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع الهدايا والنباتات والزهور الطبيعية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع احلديقة املزهرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152803

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رابيكا الياراجا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152805

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلط للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152806

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم وجبات وم�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البدري التكاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152808

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املنتجعات  خدمات  الأدوية(,  ا�ستخدام  فـي  الن�سائح  )تقدمي  ال�سيدلنية  الن�سائح 

ال�سحية)تقدمي اأو بيع املنتجات ال�سحية من اأدوية وغريها من املنتجات ال�سحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رذاذ البلو�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21

-80-



اجلريدة الر�سمية العدد )1439(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152809

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيماء التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152810

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)اإ�سالح اأجهزة احلا�سوب واملعدات الطرفية للحا�سوب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبواب الربيع املميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152811
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات فواكه غري كحولية, جعة زجنبيل, برية �سعري منبت ملت, ماء ال�سعري, م�سروبات 
ع�سري فواكه غري كحولية, م�سروبات م�سل اللنب, م�ستح�سرات بدون كحول لتح�سري 
امل�سروبات, خال�سات لتح�سري امل�سروبات, ع�سائر فواكه, اأ�سربة لتح�سري امل�سروبات, مياه 
�سرب م�سروبات , م�ستح�سرات لتح�سري املياه الغازية, ماء الليثيا, مياه معدنية م�سروبات , 
ماء معدين فوار, مياه معدنية للموائد, ع�سري عنب, ليمونا�سة, خال�سات ح�سي�سة الدينار 
لتح�سري البرية, ع�سائر خ�سراوات م�سروبات , اأ�سربة لتح�سري الليمونا�سة, ماء �سعري 
منبت ملت , ع�سري عنب غري خممر , �سراب اللوز, ماء ال�سودا, �سربات م�سروبات, ع�سري 
اأقرا�س حمالة للم�سروبات الفوارة, م�ساحيق  بندورة م�سروب , م�سروبات غري كحولية, 
للم�سروبات الفوارة, مياه غازية, �سراب الف�ساغ م�سروب خفيف , م�سروبات فاحتة لل�سهية 
غري كحولية, كوكتيالت غري كحولية, �سراب فواكه غري كحويل, م�سروبات تواترية, 
ع�سري تفاح غري كحويل, برية رو�سية خالية من الكحول, م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها 
الع�سل, م�سروبات فواكه اأو خ�سار خملوطة, م�سروب الألوفريا, الالكحويل, كوكتيل من 
البرية, م�سروبات �سويا من غري بدائل اللنب, م�سروبات بروتينية للريا�سيني, م�سروبات 
من الأرز, بخالف بدائل احلليب, م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة القهوة, م�سروبات 
غري كحولية منكهة بنكهة ال�ساي, مرطبات غري كحولية, نبيذ ال�سعري البرية , م�سروبات 
الطاقة, م�سروبات الفواكه املجففة غري الكحولية, �ساندي )برية خملوطة مع م�سروب 

غري كحويل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ساروج لالأغذية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152812

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات م�سل اللنب, م�ستح�سرات بدون كحول لتح�سري امل�سروبات, خال�سات لتح�سري 

امل�سروبات, ع�سائر فواكه, مياه �سرب م�سروبات, م�ستح�سرات لتح�سري املياه الغازية, مياه 

البرية,  لتح�سري  الدينار  ح�سي�سة  خال�سات  ليمونا�سة,  عنب,  ع�سري  للموائد,  معدنية 

ع�سائر خ�سراوات م�سروبات, اأ�سربة لتح�سري الليمونا�سة, ماء �سعري منبت ملت, ع�سري 

م�سروب,  بندورة  ع�سري  م�سروبات,  �سربات  ال�سودا,  ماء  اللوز,  �سراب  خممر,  غري  عنب 

م�سروبات غري كحولية, اأقرا�س حمالة للم�سروبات الفوارة, م�ساحيق للم�سروبات الفوارة, 

كحولية,  غري  لل�سهية  فاحتة  م�سروبات   , خفيف  م�سروب  الف�ساغ  �سراب  غازية,  مياه 

كوكتيالت غري كحولية, �سراب فواكه غري كحويل, م�سروبات تواترية, ع�سري تفاح غري 

كحويل, برية رو�سية خالية من الكحول , م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل, م�سروبات 

فواكه اأو خ�سار خملوطة, م�سروب الألوفريا, الالكحويل, كوكتيل من البرية, م�سروبات 

�سويا من غري بدائل اللنب, م�سروبات بروتينية للريا�سيني, م�سروبات من الأرز, بخالف 

بدائل احلليب, م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة القهوة, م�سروبات غري كحولية منكهة 

بنكهة ال�ساي, مرطبات غري كحولية, نبيذ ال�سعري البرية , م�سروبات الطاقة, م�سروبات 

الفواكه املجففة غري الكحولية, �ساندي )برية خملوطة مع م�سروب غري كحويل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ساروج لالأغذية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152814

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم الوجبات ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرحلة اخل�سراء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152823

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت ال�سوبر ماركت وحمالت البقالة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيان لالأعمال واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152826

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجمة  خدمات  اأخرى,  لأعمال  وخدمات  �سلع  �سراء  لالآخرين  تاأمني  اأو  توفري  خدمات 

اأو  املنتجات  اختيار  فـي  للم�ستهلكني  ون�سائح  املواعيد وظائف مكتبية, معلومات جتارية 

اخلدمات, خدمات عر�س عامة, خدمات وكالت الدعاية والإعالن, خدمات اإعداد مناذج 

الدعاية والإعالن اأو ترويج املبيعات )تطبيق هاتف(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرزق الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152832

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مفاتيح قطع الدارات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع احل�سن للمفاتيح الكهربائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152836

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب, خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرتكيز للتجارة املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152837

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـي  بالتجزئة  البيع  اللحوم,  ومنتجات  للحوم  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  )البيع 

املتاجر املتخ�س�سة للدواجن املذبوحة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مالحم احلا�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152839

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملواد البناء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفدان الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152841

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سندوي�سات )املقاهي التي تقدم الوجبات ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زناد م�سقط للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152842

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س)الغ�سيل اجلاف وال�سريع(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو اليزن لالأعمال احلديثة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1237 ر.ب: 133, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152849

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خيال الطيب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152851

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة والكماليات والعطور والبخور واأدوات الزينة والت�سدير وال�سترياد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإميان عبدالر�سول للتجارة الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152853

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�سيارات, تاأجري ال�سيارات, تغليف ال�سلع, التخزين, النقل, تغليف الب�سائع)خدمات 

ال�سالمة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معيار العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152855

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء بالطوب, الإ�سراف على اإن�ساء املباين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار ال�سهامة لالأعمال واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152857

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة العادل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152858

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مراكز اللياقة البدنية ت�سمل مراكز كمال الأج�سام اأن�سطة األعاب الت�سلية واأنظمة املحاكاة 

الإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كابنت املدينة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152859

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية, خدمات طب الأ�سنان, ا�ست�سارة �سحية, خدمات التحليل الطبي 

لأغرا�س الت�سخي�س والعالج املقدمة من قبل املختربات الطبية, الفح�س الطبي )خا�سة 

للك�سف عن ومعاجلة الأمرا�س املهنية فـي وقت مبكر من م�سارها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روح ال�سياء للطب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152861

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيالت للمالب�س, مالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميثاء عدي للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152862

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الوجبات اخلفيفة,  املقاهي, خدمات مطاعم تقدمي  وال�سراب, خدمات  بالطعام  التموين 

تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غازي بريك حارب ال�سعيدي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152864

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم, خدمات الكافترييات, التموين بالطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنة الأبرار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152865

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع زركون ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152869

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حتليل اأ�سعار التكلفة, حما�سبة, تقييم الأعمال, اإعداد ال�سرائب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التوت الأزرق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152874

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن)بيع زينة واك�س�سوارات ال�سيارات واأدوات ومواد التنظيف للمحركات وال�سيارة 

وبيع البطاريات(, ت�سويق)بيع اأجهزة التربيد والتدفئة وملحقاتها وتنقية املياه(, خدمات 

الت�سويق عرب الهاتف)بيع منتجات العطور والبخور, املتاجرة(, عر�س ال�سلع)بيع املعدات 

ومعدات جتهيز ور�س ال�سيانة ورافعات املركبات وقطع الغيار للمركبات اخلفيفة والثقيلة 

ومواد البناء واملواد الكهربائية والإلكرتونية والإطارات وزيوت املحركات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احل�سار الدولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152876

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الغ�سيل, التنظيف اجلاف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع البل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152878

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سميم الداخلي وتنفيذ الت�سميم الداخلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البعد الثالثي لال�ست�سارات الهند�سية والتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152879

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ومي�س الإبداع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152880

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س جاهزة, مالب�س خارجية, عباءات ن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط الوعد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152881

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأحمد بن عمر عو�س املرهون للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152882

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة طريف حجي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152883

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الإجناز املتميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152884

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التن�سيق الطبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زكريا العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152886

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع النظارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نظارات م�سقط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152889

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذيب الأبي�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23

-99-



اجلريدة الر�سمية العدد )1439(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152892
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لربامج وم�ستلزمات احلا�سب الآيل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�ساطري التميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152895
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري مالعب التن�س, خدمات الت�سلية, تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفيه 
الرتبية البدنية, تعليمات الريا�سة البدنية, توفري ت�سهيالت ريا�سية, تنظيم واإدارة ندوات, 
تنظيم واإدارة املوؤمترات, تنظيم واإدارة الجتماعات, معلومات عن الرتبية والتعليم, معلومات 
عن الرتفيه, تنظيم املعار�س لغايات ثقافية اأو تعليمية, تنظيم املباريات الريا�سية, تنظيم 
حفالت ترفيه , التدريب العملي عر�س , توفري جتهيزات املتاحف عر�س ومعار�س  تاأجري 
معدات الريا�سة عدا املركبات, خدمات املع�سكرات الريا�سية, توقيت املنا�سبات الريا�سية, 

تاأجري املالعب الريا�سية, تاأجري اللعب, تاأجري معدات اللعب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نادي النقطة الذهبية للبادل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152896

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فطائر حمالة بانكيك , تورتات كيك بالفواكه , كيك مغطى بال�سكر جممد , بوظة جممدة, 

بوظة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سروحي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152897

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)منتجات العناية بال�سعر )كرميات, �سامبو, زيوت, بل�سم , عطور((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلمال الراقي لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152898

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الثقة الكربى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152904

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سفاط حريق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بهوان الهند�سية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152905

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طب الأ�سنان, خدمات تقومي الأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الربوة املتحدة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152907

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأ�سواق املركزية وما�سابهها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة العطار احلديثة ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152908

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وامل�سروبات  والفطائر  ال�سندوي�سات  مثل  اخلفيفة  املاأكولت  املطاعم)تقدمي  خدمات 

والربجر والبا�ستا واأنواعه وامل�سروبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حالئم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152909

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بخور, عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اجلودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152910

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كتار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152911

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سك ل�سناعة العطور , م�ستح�سرات جتميل, عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواد القطار العاملي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152912

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مالب�س جاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجاح الراقي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152914

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور باأنواعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأميال م�سقط احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152956

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليح و�سمكرة ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سهم الربميي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152957

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�سراميك والأحجار الطبيعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحيط املتميز لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152960
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لتنظيف  �سوائل  تنظيف,  م�ستح�سرات  للتنظيف,  الغ�سيل  �سودا  للتنظيف,  بركاين  رماد 
زجاج ال�سيارات, م�ستح�سرات تنظيف ورق اجلدران, م�ستح�سرات لتنظيف اأطقم الأ�سنان, 
غري  م�ستح�سرات  الأليفة,  للحيوانات  �سامبو  املغلقة,  امل�سارف  لتنظيف  م�ستح�سرات 
طبية للتنظيف والعناية , م�ستح�سرات التنظيف اجلاف, هواء م�سغوط للتنظيف واإزالة 
غري  م�ستح�سرات  للحيوانات,  �سامبو  للتنظيف,  مبنظفات  م�سربة  قما�س  قطع  الغبار, 
طبية للتنظيف والعناية , م�ستح�سرات تنظيف كيميائية لغايات منزلية, مناديل الطفل 

م�سربة مب�ستح�سرات تنظيف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع طريق ال�سالم الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152961
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرثياء املا�سية املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152963

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)املقاهي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تقاليد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152966

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س العربية وغري العربية الن�سائية تف�سيل وخياطة املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رموز رناد ال�ساخمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152974

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم حفالت ترفيه, تنظيم العرو�س, خدمات متعهدي احلفالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللول ال�سريعة للتكنلوجيا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152976

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  اخلفيفة,  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  املطاعم,  خدمات  املقاهي,  خدمات 

مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلطمني لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152985

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة, م�سروبات قهوة باحلليب, م�سروبات اأ�سا�سها القهوة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سنديان العاملية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152986

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلفر بالليزر على اخل�سب وعلى البال�ستيك امل�سغوط )اأكريلك(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع روئ الغد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152991

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري اأرفف ملنتجات غذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مملكة اأناقتي اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153736

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـي  الت�سويق  التجارية,  املعلومات  والت�سدير, خدمات وكالت  ال�سترياد  خدمات وكالت 

املوؤ�س�سات,  مع  التوا�سل  خدمات  الإعالمية,  العالقات  خدمات  الربجميات,  ن�سر  اإطار 

امل�ستخدم لالأغرا�س  امل�سرتك, توفري مراجعات  العمل  املكتب فـي من�ساآت  تاأجري معدات 

اأو الإعالنية,  التجارية  امل�ستخدمني لالأغرا�س  اأو الإعالنية, توفري ت�سنيفات  التجارية 

تنميط امل�ستهلك لأغرا�س جتارية اأو ت�سويقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة قب�سات العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148541

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات العناية ال�سحية واملحافظة على اجلمال 

للكائنات الب�سرية اأو احليوانات، خدمات العالج بالعطور، املعاجلة اليدوية لالأع�ساب، طب 

الأ�سنان، الرعاية ال�سحية، املراكز ال�سحية، دور العجزة واملقعدين، امل�ست�سفـيات، خدمات 

الإخ�ساب خارج اجل�سم، امل�ساعدة الطبية، خدمات العيادات الطبية، خدمات القابالت، دور 

التمري�ض، خدمات فنيي الب�سريات، خدمات اأطباء اجللدية، خدمات ال�سيادلة لتح�سري 

علماء  خدمات  التقوميية،  اجلراحة  الطبيعي،  العالج  ال�سيدلنية،  الن�سائح  الو�سفات، 

النف�ض، خدمات العالج، اإعادة التاأهيل، تاأجري املرافق ال�سحية، خدمات املنتجعات ال�سحية، 

�سالونات ت�سريح ال�سعر، خدمات �سالونات العناية بالب�سرة، خدمات العناية باأظافر اليدين 

للج�سم  والعافـية  ال�سحة  التجميل، خدمات  ودور  التجميل  �سالونات  القدمني،  واأظافر 

معاجلة  خدمات  التجميلية،  الرعاية  خدمات  ال�سحية،  املنتجعات  فـي  املقدمة  والروح 

خدمات  )م�ساج(،  التدليك  خدمات  الغذائية،  التغذية  فـي  ال�ست�سارات  واجل�سم،  الوجه 

حمالت  خدمات  احلالقة،  حمالت  خدمات  والرومانية،  الرتكية  احلمامات  ال�ساونا، 

املائي لال�سرتخاء والأغرا�ض ال�سحية،  املكياج، حمامات العالج  التجميل، خدمات و�سع 

خدمات اإزالة �سعر اجل�سم بال�سمع، اأدلة تغذية احلمية، الو�سم، عالجات التجميل واللياقة 

البدنية، �سالونات لت�سمري الب�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اأي زي لال�ستجمام - �ض.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: A1- Zohra 0048، عجمان، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/15

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 92433
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكيف ال�سعر، �سبغة ال�سعر، زيت ال�سعر، جل ال�سعر، �سوائل لل�سعر وحماليل وكرمي ال�سعر، 
العطور، م�ستح�سرات التجميل، والزيوت الأ�سا�سية، وال�سامبو، وبل�سم، كرميات ترطيب، 
تغذية ال�سعر، م�ستح�سرات تبيي�ض ال�سعر، وغريها من مواد الغ�سيل والتنظيف والتلميع، 

م�ستح�سرات ال�سقل وال�سابون، معاجني الأ�سنان واملواد التجميلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماريكو كون�سيومر كري ليمتيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

كالينا،  روود،  تي  ا�ض  �سي   175 بالديوم،  جراند  ال�سابع،  الطابق  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
�سانتاكروز )اي�ست( مومباي، 400098، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2015/1/11
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152477
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التبغ اخلام وامل�سنع، منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 
والتبغ اخلا�ض بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكربيتيك 
لغر�ض  التبغ  منتجات  الإلكرتونية،  ال�سجائر  طبية(  لأغرا�ض  )لي�ض  التبغ  وبدائل 
اأجل  من  التبغ  اأو  ال�سجائر  ت�سخني  لغر�ض  واأجزائها  الإلكرتونية  الأجهزة  ت�سخينها، 
اإطالق بخاخ يحتوي على النيكوتني لال�ستن�ساق، حماليل النيكوتني ال�سائل لال�ستخدام 
فـي ال�سجائر الإلكرتونية، ال�سلع اخلا�سة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق واأنابيب ال�سجائر 
وفالتر ال�سجائر وعلب التبغ وعلب ال�سجائر واملناف�ض، الغاليني، الأدوات اخلا�سة بلف 

ال�سجائر التي تو�سع باجليب، الولعات، اأعواد الثقاب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيليب موري�ض براندز اأ�ض اإيه اآر األ.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: كواى جيرنيناود 3، نيو �ساتل، 2000 �سي اأت�ض، �سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/8

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م 
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152885
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حيوانات حية، طيور حية، دجاج حي دواجن، الكتاكيت ال�سغرية والبي�ض والبي�ض املخ�سب 
لأغرا�ض التفريخ والفق�ض والبحث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوب - فانرتي�ض، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ،72761 ار  ايه  �سربينج،  �سيلوام  اي،   412 هاىواى   4703 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152269
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات توفـري الطعام وال�سراب والإقامة املوؤقتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مطعم فود لينك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

�سباح  �سامل  �سارع   ،4 قطعة  املهبولة،  منطقة  الأحمدي،  حمافظة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

ال�سامل ال�سباح، ق�سيمة 927، الدور الأر�سي، وحدة رقم: 5، الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/31

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151528
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأجهزة والأدوات الطبية، الأجهزة والأدوات الطبية، حتديدا: الت�سل�سالت اجلينية، اأجهزة 
فـي  ي�ستخدم  طبي  ت�سخي�ض  جهاز  اجلينية،  الت�سل�سالت  لك�سف  طبية  ت�سخي�ض  واأدوات 
الك�سف عن م�سببات الأمرا�ض، اأجهزة واأدوات ت�سخي�ض طبية ت�ستخدم فـي التحليل اجليني، 
اأجهزة واأدوات ت�سخي�ض طبية لتحليل �سوائل اجل�سم، اأجهزة حتليل الدم، جهاز لختبار 
واأدوات  اأجهزة  والطبية،  الطبية،  لالأغرا�ض  الريبي  النووي  واحلم�ض  النووي  احلم�ض 
طب الأ�سنان والطب البيطرية لال�ستخدام فـي جمالت التنميط اجليني، الت�سخي�سات 
الت�سخي�ض  الأ�سنان،  ت�سخي�ض  البيطري،  الت�سخي�ض  املرافق،  الت�سخي�ض  الطبية، 
ال�سريري، املعاجلة الطبية، الأبحاث الطبية، البحوث البيطرية، والت�سخي�سات، الأبحاث 
املر�ض،  عالج  الأدوية،  تطوير  احليوية،  والتكنولوجيا  الفوقية،  اجلينوميات  ال�سريرية، 
امل�ستح�سرات ال�سيدلنية، مكمالت احلمية الغذائية، تطوير املكمالت الغذائية، تطوير 
العلوم  الطبية،  املختربات  اأبحاث  ال�سارة،  الأع�ساب  مبيدات  تطوير  الفطريات،  مبيدات 
ال�سرعي،  والطب  الزراعة،  املجهرية،  الأحياء  علم  والأحياء،  احلياة،  علوم  البيطرية، 
اجلينية،  الختبارات  اجللدية،  وامل�ستح�سرات  التجميل،  م�ستح�سرات  الغذاء،  �سالمة 
ت�سل�سل احلم�ض النووي، وعلم الوراثة، الأورام، الفح�ض والك�سف قبل الولدة، الأمرا�ض، 
حلديثي  املركزة  العناية  الإجنابية،  ال�سحة  املعدية،  الأمرا�ض  املخربية،  الت�سخي�سات 
الولدة، والطب ال�سخ�سي، جهاز حتليلي لالأغرا�ض الطبية، اأجهزة فح�ض لغايات طبية، 
الأجهزة والأدوات اخلا�سة بطب الأ�سنان، اأجهزة ومعدات بيطرية، اأجهزة واأدوات ت�سخي�ض 
بيولوجية  وعينات  اجل�سم  �سوائل  من  عينات  الدم،  حت�سريعينات  فـي  ت�ستخدم  طبية 
امل�سببة لالأمرا�ض  النووية  ب�سرية لإجراء مزيد من الختبارات وللك�سف عن الأحما�ض 
فـي الدم والتعرف عليها، �سوائل اجل�سم والعينات البيولوجية، الأجهزة والأدوات الطبية 
احلم�ض  مت�سل�سالت  ذلك  فـي  مبا  وال�سريرية،  الطبية  والأدوات  الأجهزة  وال�سريرية، 
العينات  حت�سري  واأجهزة  ت�سوير،  اأجهزة  النووي،  احلم�ض  م�سفوفة  ما�سحات  النووي، 
الت�سخي�ض  الطبية،  الت�سخي�سات  اجليني،  التنميط  جمالت  فـي  ل�ستخدامها  واملكتبة 
املرافق، الت�سخي�ض البيطري، ت�سخي�ض الأ�سنان، الت�سخي�ض ال�سريري، املعاجلة الطبية، 
اجلينوميات  ال�سريرية،  الأبحاث  والت�سخي�سات،  البيطرية،  البحوث  الطبية،  الأبحاث 
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الفوقية، والتكنولوجيا احليوية، تطوير الأدوية، عالج املر�ض، امل�ستح�سرات ال�سيدلنية، 
مكمالت احلمية الغذائية، تطوير املكمالت الغذائية، تطوير مبيدات الفطريات، تطوير 
احلياة،  علوم  البيطرية،  العلوم  الطبية،  املختربات  اأبحاث  ال�سارة،  الأع�ساب  مبيدات 
والأحياء، علم الأحياء املجهرية، الزراعة، والطب ال�سرعي، �سالمة الغذاء، م�ستح�سرات 
وعلم  النووي،  احلم�ض  ت�سل�سل  اجلينية،  الختبارات  اجللدية،  وامل�ستح�سرات  التجميل، 
املخربية،  الت�سخي�سات  الأمرا�ض،  الولدة،  قبل  والك�سف  الفح�ض  الأورام،  الوراثة، 
الأمرا�ض املعدية، ال�سحة الإجنابية، العناية املركزة حلديثي الولدة، والطب ال�سخ�سي، 

اأجهزة طبية ت�ستخدم فـي الت�سخي�ض والعالج، وجميع الب�سائع الأخرى فـي الفئة 10.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإيلومينا، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 5200 اإيلومينا واي، �سان دييجو كاليفورنيا 92122، الوليات املتحدة 
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/2

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م 
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151525
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدارئة،  املواد  املعدنية،  الغذائية  املكمالت  الأنزميات،  املقايي�ض،  الكوا�سف،  العوامل، 
ولال�ستخدام  الأ�سنان،  طب  الطبية،  البيولوجية  وامل�ستح�سرات  كيميائية،  م�ستح�سرات 
ولال�ستخدام  الأ�سنان،  طب  الطبية،  وامل�ستح�سرات  الت�سخي�سية  الكوا�سف  البيطري، 
الأ�سنان،  طب  طبية،  بيولوجية  م�ستح�سرات  ال�سريرية،  الت�سخي�ض  كوا�سف  البيطري، 
م�ستح�سرات  وحتديدا  الأمرا�ض  عالج  فـي  امل�ستخدمة  ال�سلع  البيطري،  ولال�ستخدام 
بيولوجية وكيميائية، العوامل، الكوا�سف، املقايي�ض، الأنزميات، املكمالت الغذائية املعدنية، 
والدوارئ، لالأغرا�ض الطبية، طب الأ�سنان، والأغرا�ض البيطرية، م�ستح�سرات بكتريية 
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البيولوجية  الأن�سجة  زراعة  البيطري،  والطب  الأ�سنان  طب  فـي  ولال�ستخدام  طبية، 
مبيدات  طبية،  لغايات  دم  البيطري،  ولال�ستخدام  الأ�سنان،  طب  الطبية،  لالأغرا�ض 
طفـيليات، جمموعات تتاألف من النيوكليوتيدات، الكوا�سف، الأنزميات، العوامل، املقايي�ض، 
الطبية،  لالأغرا�ض  بيولوجية  م�ستح�سرات  اأو  كيميائية،  م�ستح�سرات  الدارئة،  املواد 
املواد  املقايي�ض،  العوامل،  الأنزميات،  الكوا�سف،  النيوكليوتيدات،  من  تتاألف  جمموعات 
الدارئة، م�ستح�سرات كيميائية، اأو امل�ستح�سرات البيولوجية لالختبارات اجلينية الطبية 
ولأغرا�ض الت�سخي�ض الطبي، العوامل، الكوا�سف، املقايي�ض، الأنزميات، املكمالت الغذائية 
الطبية،  البيولوجية  وامل�ستح�سرات  كيميائية،  م�ستح�سرات  الدارئة،  املواد  املعدنية، 
ولال�ستخدام فـي طب الأ�سنان والطب البيطري، مبا فـي ذلك جمالت الت�سخي�ض الطبي، 
الت�سخي�ض ال�سريري، الت�سخي�ض املرافق، الت�سخي�ض البيطري، ت�سخي�ض الأ�سنان، الطب 
ال�سرعي، الطب املخربي، الطب البيطري، الختبارات اجلينية، ت�سل�سل احلم�ض النووي، 
الفح�ض والك�سف  الأورام،  التجميل، وامل�ستح�سرات اجللدية،  الوراثة، م�ستح�سرات  علم 
قبل الولدة، الأمرا�ض، والطب ال�سرعي، الت�سخي�سات املخربية، الأمرا�ض املعدية، ال�سحة 
الإجنابية، العناية املركزة حلديثي الولدة، طب �سخ�سي، علم الأحياء املجهرية، والأحياء، 
والتكنولوجيا احليوية، اجلينوميات الفوقية، امل�ستح�سرات ال�سيدلنية، مكمالت احلمية 
الغذائية، تطوير مبيدات الفطريات، تطوير مبيدات الأع�ساب ال�سارة، وتطوير الأدوية، 
الت�سخي�ض  ولأغرا�ض  الطبي  اجليني  لالختبار  اإنزميية  ركائز  من  مكونة  جمموعات 
الطبي، امل�ستح�سرات ال�سيدلنية، م�ستح�سرات طبية وبيطرية، وجميع الب�سائع الأخرى 

فـي الفئة 5.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإيلومينا، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 5200 اإيلومينا واي، �سان دييجو كاليفورنيا 92122، الوليات املتحدة 
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/2

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م 
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150000

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة الأعمــال، خدمــات  البيـــع بالتجزئة، خدمــات الدعـــاية والإعــالن، خدمــات  خدمــات 

الوظائف املكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افـينيو، الظهران 31311، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/11

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152481

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فر�ض الأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوجليت - باملوليف كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ،10022 نيويورك  ولية  نيويورك،  افـينيو،  بارك   300 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/8

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153432

فـي الفئة 27 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سجاد لل�سيارات، دوا�سات اأر�سية لل�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميت�سوبي�سي جيدو�سا كوجيو كابو�سيكي كاي�سا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1-21، �سيباورا 3- ت�سوم، ميناتو-كو طوكيو 108-8410، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153275

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيبات اإطفاء احلرائق، كيماويات اإخماد احلرائق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تايكو فاير اآند �سيكيوريتي جي اإم بي اإت�ض

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فـيكتور، فون، برون�ض، �سرتا�سه 21، 8212 نويهاو�سن اآم راينفال، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/7

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

 

-120-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152479
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بكونها قطعة  الكاملة  العمل  الق�سرية، مالب�ض  وال�سراويل  ال�سراويل،  املالب�ض، حتديدا 
التحتية،  وال�سرتات  وال�سرتات،  الف�سفا�سة،  القم�سان  والبلوزات،  والقم�سان،  واحدة، 
ومالب�ض  املريحة،  واملالب�ض  الداخلية،  واملالب�ض  والأحذية،  املطر،  ومالب�ض  واملعاطف، 
واجلوارب  واجلوارب،  والقفازات،  ال�سباحة،  ومالب�ض  النوم،  ومالب�ض  للن�ساء،  الداخلية 
والف�ساتني  والتنانري  النعال  العنق،  وربطات  والقبعات،  والأو�سحة،  والأحزمة،  املحبوكة، 

وال�سرتات ال�سوفـية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اولد نيفـي )اآي تي ام( انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2 فول�سوم �سرتيت، �سان فران�سي�سكو، كاليفورنيا 
94105، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/8
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151438
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإعالمية، تقدمي  وال�ست�سارات  البحوث  بالأخبار، خدمات  املتعلقة  الإعالنية  اخلدمات 
والإعالن،  الدعاية  خدمات  املكتب،  وظائف  دعاية،  الأخبار،  جمال  فـي  اإعالمية  خدمات 
خدمات اإدارة الأعمال، خدمات الوظائف املكتبية، ال�ست�سارات التجارية، املعلومات وال�ستف�سارات، 

فى الفئة 35.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـينان�سيال ري�سك & اورجانيزا�سن ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

كيو  ايه   5  14 اي  اجنلرتا  لندن،  وارف،  كانارى  �سكواير،  كندا   5 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151529
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأجهزة والأدوات العلمية، احليوية، والبحث العلمي، خدمات لالأغرا�ض العلمية والبحثية، 
توفـري برجميات حمرك بحث كمبيوتر  للتحميل،  قابلة  توفـري برجميات حا�سوب غري 
والطلب  للت�سميم  للتحميل  قابلة  غري  كمبيوتر  برجميات  توفـري  للتنزيل،  قابلة  غري 
الطبي ح�سب الطلب، الت�سخي�ض ال�سريري، الت�سخي�ض الطبي، العالجات الطبية وال�سلع 
الأحما�ض  املعدنية،  الغذائية  املكمالت  الأنزميات،  العوامل،  املقايي�ض،  الطبية،  البحثية 
الكوا�سف،  البيولوجية،  امل�ستح�سرات  كيميائية،  م�ستح�سرات  الدارئة،  املواد  النووية، 
املن�سات  خدمات  ا�ض(،  ايه  ايه  )ا�ض  كخدمات  الربجميات  خدمات  والأدوات،  الأجهزة 
كخدمة )بيه ايه ايه ا�ض(، الربجميات كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( واملن�سات كخدمة )بيه 
ايه ايه ا�ض(، مبا فـي ذلك برجميات ال�ست�سافة لال�ستخدام من قبل الآخرين ل�ستخدامها 
الطبي،  الت�سخي�ض  ال�سريري،  الت�سخي�ض  الطبي،  والطلب  املخ�س�ض  الت�سميم  فـي 
املكمالت  الأنزميات،  العوامل،  املقايي�ض،  الطبية،  البحثية  وال�سلع  الطبية  العالجات 
الغذائية املعدنية، الأحما�ض النووية، املواد الدارئة، م�ستح�سرات كيميائية، امل�ستح�سرات 
املرافق،  الت�سخي�ض  الت�سخي�ض،  جمالت  فـي  والأدوات،  الأجهزة  الكوا�سف،  البيولوجية، 
الت�سخي�سات الطبية، املعاجلة الطبية، الأبحاث الطبية، الت�سخي�ض ال�سريري، الأبحاث 
ال�سريرية، الت�سخي�ض البيطري، البحوث البيطرية، ت�سخي�ض الأ�سنان، اأبحاث الأ�سنان، 
العلوم  البيطري،  الطب  املخربي،  الطب  الطبية،  املختربات  اأبحاث  ال�سرعي،  الطب 
البيطرية، الختبارات اجلينية، ت�سل�سل احلم�ض النووي، علم الوراثة، التنميط اجليني، 
علوم احلياة، الزراعة، �سالمة الغذاء، الأورام، الفح�ض والك�سف قبل الولدة، الأمرا�ض، 
العناية  الإجنابية،  ال�سحة  املعدية،  الأمرا�ض  املخربية،  الت�سخي�سات  ال�سرعي،  والطب 
والتكنولوجيا  والأحياء،  املجهرية،  الأحياء  علم  �سخ�سي،  طب  الولدة،  حلديثي  املركزة 
الغذائية،  احلمية  مكمالت  ال�سيدلنية،  امل�ستح�سرات  الفوقية،  اجلينوميات  احليوية، 
تطوير املكمالت الغذائية، تطوير مبيدات الفطريات، تطوير مبيدات الأع�ساب ال�سارة، 
تطوير الأدوية وعالج الأمرا�ض، خدمات الربجميات كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( واملن�سات 
الت�سخي�سات  املرافق،  الت�سخي�ض  الت�سخي�ض،  ا�ض( لال�ستخدام مع  ايه  ايه  كخدمة )بيه 
ال�سريرية،  الأبحاث  ال�سريري،  الت�سخي�ض  الطبية،  الأبحاث  الطبية،  املعاجلة  الطبية، 
الطب  الأ�سنان،  اأبحاث  الأ�سنان،  ت�سخي�ض  البيطرية،  البحوث  البيطري،  الت�سخي�ض 
البيطرية،  العلوم  البيطري،  الطب  املخربي،  الطب  الطبية،  املختربات  اأبحاث  ال�سرعي، 
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الختبارات اجلينية، علم الوراثة، التنميط اجليني، علوم احلياة، الزراعة، �سالمة الغذاء، 
الأورام، الفح�ض والك�سف قبل الولدة، الأمرا�ض، والطب ال�سرعي، الت�سخي�سات املخربية، 
الأمرا�ض املعدية، ال�سحة الإجنابية، العناية املركزة حلديثي الولدة، طب �سخ�سي، علم 
امل�ستح�سرات  الفوقية،  والتكنولوجيا احليوية، اجلينوميات  املجهرية، والأحياء،  الأحياء 
مبيدات  تطوير  الغذائية،  املكمالت  تطوير  الغذائية،  احلمية  مكمالت  ال�سيدلنية، 
الفطريات، تطوير مبيدات الأع�ساب ال�سارة، تطوير الأدوية وعالج الأمرا�ض، الربجميات 
كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( واملن�سات كخدمة )بيه ايه ايه ا�ض( لتجميع، وتخزين، وحتليل، 
امل�ساركة، والإبالغ البيولوجي، اجليني، ال�سريرية، والطبية، والت�سخي�سية، ولتتبع العينات 
واإدارة امل�ساريع، و�سري العمل للمختربات والبيانات، ا�ست�سافة خدمات �سبكة على الإنرتنت 
متكن امل�ستخدمني من التخزين، حتليل وم�ساركة البيانات، ا�ست�سافة خدمات �سبكة على 
جمالت  فـي  البيانات  وم�ساركة  حتليل  التخزين،  من  امل�ستخدمني  متكن  الإنرتنت 
الت�سخي�ض، الت�سخي�ض املرافق، الت�سخي�سات الطبية، املعاجلة الطبية، الأبحاث الطبية، 
البيطرية،  البحوث  البيطري،  الت�سخي�ض  ال�سريرية،  الأبحاث  ال�سريري،  الت�سخي�ض 
الطب  الطبية،  املختربات  اأبحاث  ال�سرعي،  الطب  الأ�سنان،  اأبحاث  الأ�سنان،  ت�سخي�ض 
املخربي، الطب البيطري، العلوم البيطرية، الختبارات اجلينية، ت�سل�سل احلم�ض النووي، 
الفح�ض  الأورام،  الغذاء،  �سالمة  الزراعة،  احلياة،  علوم  اجليني،  التنميط  الوراثة،  علم 
الأمرا�ض  املخربية،  الت�سخي�سات  ال�سرعي،  والطب  الأمرا�ض،  الولدة،  قبل  والك�سف 
الأحياء  علم  �سخ�سي،  طب  الولدة،  حلديثي  املركزة  العناية  الإجنابية،  ال�سحة  املعدية، 
امل�ستح�سرات  الفوقية،  اجلينوميات  احليوية،  والتكنولوجيا  والأحياء،  املجهرية، 
مبيدات  تطوير  الغذائية،  املكمالت  تطوير  الغذائية،  احلمية  مكمالت  ال�سيدلنية، 
الأمرا�ض، خدمات  الأدوية وعالج  تطوير  ال�سارة،  الأع�ساب  مبيدات  تطوير  الفطريات، 
ت�سل�سل احلم�ض النووي وحتليله لالأغرا�ض العلمية والبحثية، خدمات ت�سل�سل اجلينوم 
وحتليله لالأغرا�ض العلمية والبحثية، خدمات التحليل اجليني واإعداد التقارير لالأغرا�ض 
العلمية والبحثية، تن�سيب و�سيانة برجميات حوا�سيب، اأجهزة احلا�سوب، قواعد البيانات، 
اأجهزة  حوا�سيب،  برجميات  و�سيانة  تن�سيب  لالآخرين،  البيانات  قواعد  وتطبيقات 
الت�سخي�ض،  جمالت  فـي  ل�ستخدامها  لالآخرين  البيانات  قواعد  وتطبيقات  احلا�سوب، 
الت�سخي�ض املرافق، الت�سخي�سات الطبية، املعاجلة الطبية، الأبحاث الطبية، الت�سخي�ض 
ت�سخي�ض  البيطرية،  البحوث  البيطري،  الت�سخي�ض  ال�سريرية،  الأبحاث  ال�سريري، 
الأ�سنان، اأبحاث الأ�سنان، الطب ال�سرعي، اأبحاث املختربات الطبية، الطب املخربي، الطب 
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البيطري، العلوم البيطرية، الختبارات اجلينية، علم الوراثة، ت�سل�سل احلم�ض النووي، 
قبل  والك�سف  الفح�ض  الأورام،  الغذاء،  �سالمة  الزراعة،  احلياة،  علوم  اجليني،  التنميط 
ال�سحة  املعدية،  الأمرا�ض  املخربية،  الت�سخي�سات  ال�سرعي،  والطب  الأمرا�ض،  الولدة، 
الإجنابية، العناية املركزة حلديثي الولدة، طب �سخ�سي، علم الأحياء املجهرية، والأحياء، 
والتكنولوجيا احليوية، اجلينوميات الفوقية، امل�ستح�سرات ال�سيدلنية، مكمالت احلمية 
الغذائية، تطوير املكمالت الغذائية، تطوير مبيدات الفطريات، تطوير مبيدات الأع�ساب 
ال�سارة، تطوير الأدوية وعالج الأمرا�ض، خدمات الت�سخي�ض وال�ست�سارات ال�سريرية فـي 
جمالت الت�سخي�ض، الت�سخي�ض املرافق، الت�سخي�سات الطبية، املعاجلة الطبية، الأبحاث 
البحوث  البيطري،  الت�سخي�ض  ال�سريرية،  الأبحاث  ال�سريري،  الت�سخي�ض  الطبية، 
البيطرية، ت�سخي�ض الأ�سنان، اأبحاث الأ�سنان، الطب ال�سرعي، اأبحاث املختربات الطبية، 
الوراثة،  علم  اجلينية،  الختبارات  البيطرية،  العلوم  البيطري،  الطب  املخربي،  الطب 
ت�سل�سل احلم�ض النووي، التنميط اجليني، علوم احلياة، الزراعة، �سالمة الغذاء، الأورام، 
املخربية،  الت�سخي�سات  ال�سرعي،  والطب  الأمرا�ض،  الولدة،  قبل  والك�سف  الفح�ض 
الأمرا�ض املعدية، ال�سحة الإجنابية، العناية املركزة حلديثي الولدة، طب �سخ�سي، علم 
امل�ستح�سرات  الفوقية،  والتكنولوجيا احليوية، اجلينوميات  املجهرية، والأحياء،  الأحياء 
مبيدات  تطوير  الغذائية،  املكمالت  تطوير  الغذائية،  احلمية  مكمالت  ال�سيدلنية، 
الفطريات، تطوير مبيدات الأع�ساب ال�سارة، تطوير الأدوية وعالج الأمرا�ض، اخلدمات 
العلمية والتكنولوجية والبحوث املتعلقة بها، خدمات املختربات العلمية، خدمات خمتربات 
مزود  خدمات  ذلك  فـي  مبا  احلا�سوب،  خدمات  احلا�سوب،  خدمات  الطبية،  التحاليل 
فـي  املعلومات  وتبادل  حتليل  لتخزين،  املوقع  فـي  املزود  وخدمات  ال�سحابية  ال�ست�سافة 
جمالت الت�سخي�ض، الت�سخي�ض املرافق، الت�سخي�سات الطبية، املعاجلة الطبية، الأبحاث 
البحوث  البيطري،  الت�سخي�ض  ال�سريرية،  الأبحاث  ال�سريري،  الت�سخي�ض  الطبية، 
البيطرية، ت�سخي�ض الأ�سنان، اأبحاث الأ�سنان، الطب ال�سرعي، اأبحاث املختربات الطبية، 
الطب املخربي، الطب البيطري، العلوم البيطرية، الختبارات اجلينية، ت�سل�سل احلم�ض 
الأورام،  الغذاء،  �سالمة  الزراعة،  احلياة،  علوم  اجليني،  التنميط  الوراثة،  علم  النووي، 
املخربية،  الت�سخي�سات  ال�سرعي،  والطب  الأمرا�ض،  الولدة،  قبل  والك�سف  الفح�ض 
الأمرا�ض املعدية، ال�سحة الإجنابية، العناية املركزة حلديثي الولدة، طب �سخ�سي، علم 
امل�ستح�سرات  الفوقية،  والتكنولوجيا احليوية، اجلينوميات  املجهرية، والأحياء،  الأحياء 
مبيدات  تطوير  الغذائية،  املكمالت  تطوير  الغذائية،  احلمية  مكمالت  ال�سيدلنية، 
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توفـري  الأمرا�ض،  وعالج  الأدوية  تطوير  ال�سارة،  الأع�ساب  مبيدات  تطوير  الفطريات، 
حتليل  اإدارة،  والدخول،  التخزين،  من  امل�ستخدمني  متكن  الإنرتنت  عرب  �سبكة  خدمات 
وم�ساركة البيانات ل�ستخدامها فـي جمالت الت�سخي�ض، الت�سخي�ض املرافق، الت�سخي�سات 
ال�سريرية،  الأبحاث  ال�سريري،  الت�سخي�ض  الطبية،  الأبحاث  الطبية،  املعاجلة  الطبية، 
الطب  الأ�سنان،  اأبحاث  الأ�سنان،  ت�سخي�ض  البيطرية،  البحوث  البيطري،  الت�سخي�ض 
البيطرية،  العلوم  البيطري،  الطب  املخربي،  الطب  الطبية،  املختربات  اأبحاث  ال�سرعي، 
الختبارات اجلينية، علم الوراثة، ت�سل�سل احلم�ض النووي، التنميط اجليني، علوم احلياة، 
الزراعة، �سالمة الغذاء، الأورام، الفح�ض والك�سف قبل الولدة، الأمرا�ض، والطب ال�سرعي، 
حلديثي  املركزة  العناية  الإجنابية،  ال�سحة  املعدية،  الأمرا�ض  املخربية،  الت�سخي�سات 
الولدة، طب �سخ�سي، علم الأحياء املجهرية، والأحياء، والتكنولوجيا احليوية، اجلينوميات 
الفوقية، امل�ستح�سرات ال�سيدلنية، مكمالت احلمية الغذائية، تطوير املكمالت الغذائية، 
وعالج  الأدوية  تطوير  ال�سارة،  الأع�ساب  مبيدات  تطوير  الفطريات،  مبيدات  تطوير 
احلا�سوب  واأنظمة  املختربات،  الآلية، معدات  املخترب  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم  الأمرا�ض، 
لالآخرين، تقدمي خدمات ا�ست�سارية لالآخرين فـيما يتعلق باإدارة البيانات وتطوير البنية 
التحتية لتكنولوجيا املعلومات، خدمات اإثبات املفهوم لالآخرين، مبا فـي ذلك ال�ست�سارات 
العلمية والتقنية وخدمات البحث املتعلقة بت�سميم التجارب، اإعداد املكتبات، �سبط جودة 
اإعداد املكتبات، تتبع العينات، �سبط جودة تتبع العينات، واإعداد الربوتوكولت املخ�س�سة 
وحتليل،  وتخزين،  لتجميع،  لالآخرين  بيانات  قواعد  واإعداد  ت�سميم  امل�ستخدم،  واأدلة 
وت�سل�سل  حتليل  فـي  احلا�سوبي  الت�سخي�ض  خدمات  البيولوجية،  املعلومات  وت�سجيل 
واأنظمة  معدات  تطوير  الأخرى،  البيولوجية  واملواد  واجلزيئات  النووية  الأحما�ض 
وت�سجيل  م�ساركة  وحتليل،  وتخزين،  لتجميع،  احلا�سوب  واأجهزة  الآلية،  املختربات 
املعلومات البيولوجية، اجليني، ال�سريرية، والطبية، واملعلومات الت�سخي�سية والعالجية، 
ولتتبع العينات واإدارة امل�ساريع، �سري عمل املختربات والبيانات وفقا لرتتيب وموا�سفات 
الآخرين، خدمات الدعم التقني، خدمات الدعم التقني، مبا فـي ذلك خدمات اإدارة البنية 
واأنظمة  ال�سحابية  واحلو�سبة  املعلومات  تكنولوجيا  وتنظيم  اإدارة  ملراقبة،  التحتية 
التطبيقات فـي جمالت الت�سخي�ض، الت�سخي�ض ال�سريري، الت�سخي�سات الطبية، املعاجلة 
الطبية، الأبحاث الطبية، الت�سخي�ض ال�سريري، الأبحاث ال�سريرية، الت�سخي�ض البيطري، 
البحوث البيطرية، ت�سخي�ض الأ�سنان، اأبحاث الأ�سنان، الطب ال�سرعي، اأبحاث املختربات 
الطبية، الطب املخربي، الطب البيطري، العلوم البيطرية، الختبارات اجلينية، ت�سل�سل 
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الغذاء،  �سالمة  الزراعة،  احلياة،  علوم  اجليني،  التنميط  الوراثة،  علم  النووي،  احلم�ض 
الأورام، الفح�ض والك�سف قبل الولدة، الأمرا�ض، والطب ال�سرعي، الت�سخي�سات املخربية، 
الأمرا�ض املعدية، ال�سحة الإجنابية، العناية املركزة حلديثي الولدة، طب �سخ�سي، علم 
امل�ستح�سرات  الفوقية،  والتكنولوجيا احليوية، اجلينوميات  املجهرية، والأحياء،  الأحياء 
مبيدات  تطوير  الغذائية،  املكمالت  تطوير  الغذائية،  احلمية  مكمالت  ال�سيدلنية، 
فح�ض،  الأمرا�ض،  وعالج  الأدوية  تطوير  ال�سارة،  الأع�ساب  مبيدات  تطوير  الفطريات، 
الطبي،  الت�سخي�ض  جمالت  فـي  الآخرين  وقدرات  مهارات  املعرفة،  وتقييم  والتحليل، 
الت�سخي�ض البيطري، الت�سخي�ض ال�سريري، الت�سخي�ض املرافق، الأبحاث الطبية، املعاجلة 
اأبحاث الأ�سنان، والت�سخي�سات، الأبحاث  الطبية، البحوث البيطرية، ت�سخي�ض الأ�سنان، 
احلمية  مكمالت  ال�سيدلنية،  امل�ستح�سرات  املر�ض،  عالج  الأدوية،  تطوير  ال�سريرية، 
الغذائية، تطوير املكمالت الغذائية، تطوير مبيدات الفطريات، تطوير مبيدات الأع�ساب 
ال�سارة، علوم احلياة، والأحياء، علم الأحياء املجهرية، والتكنولوجيا احليوية، اجلينوميات 
الفوقية، الختبارات اجلينية، ت�سل�سل احلم�ض النووي، وعلم الوراثة لتحديد التوافق مع 
معايري ال�سهادات، حتديث برجميات احلا�سب الآيل واأجهزة احلا�سب لالآخرين، احلو�سبة 
وتطوير  ت�سميم  البيولوجية،  املواد  حتليل  خدمات  ال�سبكة،  خادم  ا�ست�سافة  ال�سحابية، 
قواعد البيانات، خدمات حتليل احلم�ض النووي لتحديد ومعاجلة الأمرا�ض، برجميات 
�سغط وفك �سغط البيانات غري القابلة للتنزيل، برجميات حا�سوب غري قابلة للتنزيل 
لت�سفـري  للتنزيل  قابلة  غري  حا�سوب  برجميات  وامللفات،  البيانات  �سغط  وفك  ل�سغط 
البيانات وامللفات، برجميات حا�سوب غري قابلة للتنزيل لتكبري البيانات وتخزين امللفات، 
امللف،  و�سغط  امللفات،  �سغط  فـي  ل�ستخدامها  للتنزيل  قابلة  غري  حا�سوب  برجميات 
اإلى  للو�سول  للتنزيل  قابلة  غري  حا�سوب  برجميات  الكمبيوتر،  ملفات  واإدارة  واأر�سفة، 
الأر�سيفات املخزنة فـي امللفات وفك �سغطها، ثم عر�ض وتنزيل واحد اأو اأكرث من امللفات 
الفردية التي مت فك �سغطها املخزنة داخل اأر�سيف امللفات امل�سغوطة الأ�سلي، برجميات 
حا�سوب غري قابلة للتنزيل لإن�ساء اأر�سيف ملفات م�سغوطة يحتوي على واحد اأو اأكرث من 
امللفات الفردية املحددة من قبل امل�ستخدم، برجميات حا�سوب غري قابلة للتنزيل لن�سخ، 
اإن�ساء،  و�سطب، مقارنة، واإدارة، وتنظيم، �سغط، فك �سغط، وا�ستعادة التخزين، ت�سليح، 
وتخزين، مزامنة، وتاأمني واأر�سفة البيانات وامللفات، الربجميات كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( 
الت�سخي�ض  الت�سخي�ض،  فـي جمالت  للتنزيل ل�ستخدامها  قابلة  تتميز بربجميات غري 
ال�سريري،  الت�سخي�ض  الطبية،  الأبحاث  الطبية،  املعاجلة  الطبية،  الت�سخي�سات  املرافق، 
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الأبحاث ال�سريرية، الت�سخي�ض البيطري، البحوث البيطرية، ت�سخي�ض الأ�سنان، اأبحاث 
البيطري،  الطب  املخربي،  الطب  الطبية،  املختربات  اأبحاث  ال�سرعي،  الطب  الأ�سنان، 
التنميط  الوراثة،  علم  النووي،  احلم�ض  ت�سل�سل  اجلينية،  الختبارات  البيطرية،  العلوم 
الولدة،  قبل  والك�سف  الفح�ض  الأورام،  الغذاء،  �سالمة  الزراعة،  احلياة،  علوم  اجليني، 
الأمرا�ض، والطب ال�سرعي، الت�سخي�سات املخربية، الأمرا�ض املعدية، ال�سحة الإجنابية، 
والأحياء،  املجهرية،  الأحياء  علم  �سخ�سي،  طب  الولدة،  حلديثي  املركزة  العناية 
والتكنولوجيا احليوية، اجلينوميات الفوقية، امل�ستح�سرات ال�سيدلنية، مكمالت احلمية 
الغذائية، تطوير املكمالت الغذائية، تطوير مبيدات الفطريات، تطوير مبيدات الأع�ساب 
الأمرا�ض، برجميات حا�سوب غري قابل للتنزيل ل�سغط  الأدوية وعالج  ال�سارة، تطوير 
لتحليل  للتنزيل  قابلة  غري  حا�سوب  برجميات  اجلينومية،  البيانات  ملفات  �سغط  وفك 
الختبارات  اجليني،  التنميط  النووي،  احلم�ض  ت�سل�سل  جمالت  فـي  الت�سل�سل  بيانات 
اجلينية، وعلم الوراثة، برجميات حا�سوب غري قابلة للتنزيل لتحليل بيانات ت�سل�سل اجليل 
التايل )ان جي ا�ض(، برجميات حا�سوب غري قابلة للتنزيل لتحليل بيانات ت�سل�سل اجليل 
الطبية،  الت�سخي�سات  املرافق،  الت�سخي�ض  الت�سخي�ض،  ا�ض( فـي جمالت  التايل )ان جي 
املعاجلة الطبية، الأبحاث الطبية، الت�سخي�ض ال�سريري، الأبحاث ال�سريرية، الت�سخي�ض 
البيطري، البحوث البيطرية، ت�سخي�ض الأ�سنان، اأبحاث الأ�سنان، الطب ال�سرعي، اأبحاث 
املختربات الطبية، الطب املخربي، الطب البيطري، العلوم البيطرية، الختبارات اجلينية، 
�سالمة  الزراعة،  احلياة،  علوم  اجليني،  التنميط  الوراثة،  علم  النووي،  ت�سل�سل احلم�ض 
الغذاء، الأورام، الفح�ض والك�سف قبل الولدة، الأمرا�ض، والطب ال�سرعي، الت�سخي�سات 
طب  الولدة،  حلديثي  املركزة  العناية  الإجنابية،  ال�سحة  املعدية،  الأمرا�ض  املخربية، 
�سخ�سي، علم الأحياء املجهرية، والأحياء، والتكنولوجيا احليوية، اجلينوميات الفوقية، 
امل�ستح�سرات ال�سيدلنية، مكمالت احلمية الغذائية، تطوير املكمالت الغذائية، تطوير 
الأمرا�ض،  الأدوية وعالج  ال�سارة، تطوير  الأع�ساب  الفطريات، تطوير مبيدات  مبيدات 
الو�سول،  واإمكانية  وتخزين،  التقاط،  اأجل  من  للتنزيل  قابلة  غري  حا�سوب  برجميات 
قابلة  غري  حا�سوب  برجميات  الرقمية،  امللفات  واإدارة  ترحيل،  �سغط،  امل�ساركة،  عر�ض، 
للتنزيل ملعاجلة، ت�سوير، وتخزين، امل�ساركة، ومعاجلة البيانات اجلينية وبيانات ت�سل�سل 
اجليل التايل )ان جي ا�ض(، برجميات حا�سوب غري قابلة للتنزيل متكن امل�ستخدمني من 
تخزين، والدخول، اإدارة، حتليل وم�ساركة البيانات، تقدمي التحليل العلمي فـي جمال علم 
الوراثة وت�سل�سل اجليل التايل )ان جي ا�ض(، تقدمي التحليل العلمي للبيانات اجلينومية، 
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خدمات ا�ست�سافة احلو�سبة التي تعتمد على موارد حا�سوبية على الإنرتنت، خدمات مزود 
ال�ست�سافة املعتمدة على م�سادر من الإنرتنت لتخزين، حتليل وتبادل املعلومات، برجميات 
حا�سوب غري قابلة للتنزيل لال�ستخدام مع البيانات اجلينومية، برجميات �سحابية لتوفـري 
الأمان واخل�سو�سية، برجميات كمبيوتر غري قابلة للتنزيل لتوفـري الأمان واخل�سو�سية، 
الربجميات كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( واملن�سات كخدمة )بي ايه ايه ا�ض( لتمكني التحليل 
ا�ض(  ايه  ايه  )بي  كخدمة  واملن�سات  ا�ض(  ايه  ايه  )ا�ض  كخدمة  الربجميات  املتعدد، 
برجميات  توفـري  حتديدا:  احلا�سوب،  خدمات  العلمية،  البيانات  جمال  فـي  لال�ستخدام 
خدمات  وم�ساركتها،  تفاعلية  ر�سومية  م�ستخدم  واجهات  لإن�ساء  للتنزيل  قابلة  غري 
الربجميات كخدمات )ا�ض ايه ايه ا�ض(، التي تقدم برجميات لواجهة م�ستخدم للو�سول 
اإليها، اإدارة، جتميع، وتقرير اأداء البنية التحتية للخادم، خدمات الربجميات كخدمة )ا�ض 
ايه ايه ا�ض( التي تتميز بربجمية لتمكني تفاعل امل�ستخدم مع بيانات اجلينوم عرب واجهة 
تتميز بربنامج  التي  ا�ض(  ايه  ايه  )ا�ض  الربجميات كخدمة  ر�سومية، خدمات  م�ستخدم 
والتفاعل  بها  املرتبطة  ال�سريرية  والبيانات  املتكاملة  اجلينومية  البيانات  اإلى  للو�سول 
معها، املن�سات كخدمة )بيه ايه ايه ا�ض( التي تتميز من�سات ل�ستخدام برجميات احلا�سوب 
الإلكرتونية  البيانات  وحماية  تاأمني  طبيعة  فـي  الالمركزية  احلو�سبة  خدمات  لتوفـري 
واأمتتة �سري العمل، برجميات واجهة م�ستخدم غري القابلة للتنزيل، برجميات غري قابلة 
للتنزيل لواجهات امل�ستخدم، لوحات القيادة، و�سطر الأوامر، مزود خدمة التطبيقات )ايه 
نتائج  على  حتتوي  متعددة  بيانات  قواعد  اإلى  الو�سول  لتوفـري  برجمية  ي�سم  بيه(  ا�ض 
احليوية،  العالمات  وبيانات  اجلزيئية،  اجلينومي،  والوراثي،  اجليني  للتنميط  جممعة 
نتائج وراثية، اجلينومي، اجلزيئية،  اإعالمية مبنية على  تقدمي حتاليل علمية وتقارير 
تتميز  التي  ا�ض(  ايه  ايه  )ا�ض  كخدمة  الربجميات  خدمات  احليوية،  العالمات  وبيانات 
البيانات الطبية والطبية احليوية، مزود خدمة التطبيق  بربجمية للبحث عن وحتليل 
اجلينومي،  للجينات،  اآي(  بيه  )ايه  التطبيقات  برجمة  واجهة  بربنامج  يتميز  الذي 
ت�سم  التي  ا�ض(  ايه  ايه  )بيه  كخدمة  املن�سات  احليوية،  العالمات  وبيانات  اجلزيئية، 
من�سات ا�ستخدام برجميات حا�سوب لتجميع، مراكمة، وحتليل، والتحقق، التاأكيد، التحكم، 
العالمات  وبيانات  اجلزيئية،  اجلينومي،  الوراثية،  البيانات  وتعديل  تبادل،  وحتمي، 
احليوية، توفـري برجميات حا�سوب غري قابلة للتنزيل تعتمد على امل�ستعر�ض ل�ستخدامها 
املن�سات  احليوية،  العالمات  وبيانات  اجلزيئية،  اجلينومي،  الوراثية،  البيانات  اإدارة  فـي 
كخدمة )بيه ايه ايه ا�ض( ي�سم من�سات ا�ستخدام برجميات احلا�سوب لتجميع، وا�ستخدام، 
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وتبادل البيانات الوراثية، اجلينومي، اجلزيئية، وبيانات العالمات احليوية، توفـري موقع 
على �سبكة الإنرتنت يحتوي على معلومات عن بيانات احلم�ض النووي، تقدمي خدمات 
الربجميات كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( التي تتميز بربجمية لتوظيف اخلوارزميات اجلينية 
وتقنيات التعلم العميق، برجميات غري قابلة للتنزيل لالإبالغ عن البيانات وحتليلها، مزود 
خدمة التطبيق الذي يتميز بربجمية واجهة برجمة التطبيقات )ايه بيه اآي( لالإبالغ عن 
البيانات وحتليلها، تطوير برجميات حتليل املعلومات احليوية واأنظمة الكمبيوتر اخلا�سة 
توفـري  اجلينية،  املعلومات  وتوفـري  وم�ساهدة،  ت�سنيف،  تو�سيف،  وتخزين،  بالتجميع، 
بيانات البحث العلمي فـي جمال علم اجلينوم، مبا فـي ذلك تخ�سي�ض، حتليل املعلومات 
احليوية امل�سجلة من البيانات الناجتة عن تقنية ان جي ا�ض اأو البيانات البيولوجية غري 
املعلومات  اإدارة  فـي  ل�ستخدامها  للتنزيل  القابلة  غري  الكمبيوتر  برجميات  املحللة، 
املختربية، برجميات غري قابلة للتنزيل لأمتتة عمليات �سري العمل فـي املخترب، منذجة 
قابلة  املتعددة، برجميات كمبيوتر غري  البيانات  املفتوحة، ودمج م�سادر  البيانات  قاعدة 
العينات  اأخذ  معلومات  واإخراج  ا�سرتجاع  ومعاجلة،  تنظيم،  خدمات  للتخزين،  للتنزيل 
وفح�سها، خدمات احلا�سوب، حتديدا: خدمات مزود ال�ست�سافة ال�سحابية فـي جمالت 
املخربية،  املعلومات  وتكنولوجيا  املخربية  املعلومات  اإدارة  نظم  املخربية،  املعلومات  اإدارة 
برجمية غري قابلة للتنزيل لال�ستخدام فـي �سال�سل برجميات حتليل املعلومات احليوية 
العمل،  �سري  مهام  وتخ�سي�ض  لإن�ساء  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  احلا�سوب،  واأنظمة 
الكبرية  البيانات  جمموعات  جتميع  فـي  ل�ستخدامها  للتنزيل  قابلة  غري  برجمية 
)الذكاء  اآي  ايه  خوارزميات  ت�ستخدم  للتنزيل  قابلة  غري  برجمية  عنها،  وال�ستعالم 
بني  جتمع  للتنزيل  قابلة  غري  �سحابية  برجمية  الآيل(،  )التعلم  ال  ام  اأو  ال�سطناعي( 
اجلينوم،  بيانات  قاعدة  مع  ال�سطناعي  الذكاء  اإلى  امل�ستند  والتح�سني  اجلينية  املعرفة 
برجميات كمبيوتر غري قابلة للتنزيل ت�ستخدم خوارزميات الذكاء ال�سطناعي والتعلم 
توفـري  وجينومية،  وراثية  معلومات  على  حتتوي  التي  الأ�سا�سية  الأنظمة  لدعم  الآيل 
برجميات غري قابلة للتنزيل تت�سمن الذكاء ال�سطناعي ومناذج التعلم الآيل للتجميع، 
توفـري  واجلينومية،  اجلينية  املعلومات  اأو  البيانات  وتوقع  تف�سري  وتقييم،  وحتليل، 
خدمات  اجلينية،  اأو  اجلينية  البيانات  وربط  ل�سرتجاع  للتحميل  قابلة  غري  برجميات 
البيانات  وت�سور  لتحليل  بربجمية  تتميز  التي  ا�ض(  ايه  ايه  )ا�ض  كخدمة  الربجميات 
تكامل  فـي  ل�ستخدامها  للتحميل  قابلة  غري  برجميات  توفـري  اجلينومية،  اأو  اجلينية 

-129-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

جهاز  تكامل  فـي  ل�ستخدامها  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  توفـري  اجليني،  الت�سل�سل 
الت�سل�سل اجليني ول�ستخدامها فـي دمج برامج الطرف الثالث فـي �سري عمل واحد، توفـري 
برجميات غري قابلة للتنزيل ل�ستخدامها فـي بيئة علوم بيانات متكاملة، توفـري برجميات 
اأو  اجلينية  البيانات  وا�ستك�ساف  ا�ستخراج،  جتميع،  اإدارة،  للتنزيل،  قابلة  غري  للتحليل 
اجلينومية، توفـري برجميات غري قابلة للتنزيل ذات طبيعة معيارية، من�سة بيانات اآمنة 
�سحابية  برجميات  من�سة  وا�ستك�ساف،  والتحليل،  للتطوير،  قابلة  متعددة  بيانات  لإدارة 
اأحجام كبرية  اإدارة، وحتليل، وتف�سري  البيانات والتي متكن الباحثني من  لإدارة وحتليل 
من البيانات املتعددة فـي بيئة اآمنة، القابلة للتطوير، وبيئة قابلة للتكيف، توفـري برجميات 
غري قابلة للتنزيل ل�ستخدامها فـي تب�سيط �سري عمل اجلينوميات، توفـري برجميات غري 
القابلة  البيانات  ذلك حتليل  فـي  البيانات، مبا  بتحليل  امل�ستخدمني  تزود  للتنزيل  قابلة 
للتطوير، توفـري برجميات غري قابلة للتنزيل تدعم عمليات �سري العمل املوؤمتتة واحللول 
البيانات  البيانات وعلوم  الإنتاجية، توفـري برجميات جتميع  املخ�س�سة للدرا�سات عالية 
وامل�ستخدمة  للتنزيل  القابلة  غري  اجلينوميات  برجميات  توفـري  للتنزيل،  القابلة  غري 
ل�ستك�ساف جمموعات البيانات اجلينومية الكبرية واكت�ساف الروؤى املتعلقة مبجموعات 
�سجالت  بيانات،  موقع  توفر  للتنزيل  القابلة  غري  برجميات  توفـري  املذكورة،  البيانات 
الأبحاث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات  الو�سول،  فـي  التحكم  وقدرات  التدقيق، 
اجلودة  مراقبة  خدمات  ال�سناعي،  والبحث  ال�سناعي  التحليل  بها،  املتعلقة  والت�ساميم 
وامل�سادقة، خدمـات ت�سميم وتطوير قطع وبرجميات احلا�سوب، وجميع اخلدمات الأخرى 

فـي الفئة 42.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإيلومينا، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 5200 اإيلومينا واي، �سان دييجو كاليفورنيا 92122، الوليات املتحدة 
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/2

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م 
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151526
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجميات �سغط البيانات وفك ال�سغط، برجميات الكمبيوتر لن�سخ، و�سطب، مقارنة، واإدارة، 
وتنظيم، �سغط، فك �سغط، وا�ستعادة التخزين، ت�سليح، اإن�ساء، وتخزين، مزامنة، وتاأمني 
الت�سخي�ض  الت�سخي�ض،  جمالت  فـي  لال�ستخدام  برجميات  وامللفات،  البيانات  واأر�سفة 
ال�سريري،  الت�سخي�ض  الطبية،  الأبحاث  الطبية،  املعاجلة  الطبية،  الت�سخي�سات  املرافق، 
اأبحاث  ال�سرعي،  الطب  البيطرية،  البحوث  البيطري،  الت�سخي�ض  ال�سريرية،  الأبحاث 
املختربات الطبية، الطب املخربي، الطب البيطري، العلوم البيطرية، الختبارات اجلينية، 
�سالمة  الزراعة،  احلياة،  علوم  اجليني،  التنميط  الوراثة،  علم  النووي،  ت�سل�سل احلم�ض 
الغذاء، الأورام، الفح�ض والك�سف قبل الولدة، الأمرا�ض، والطب ال�سرعي، الت�سخي�سات 
طب  الولدة،  حلديثي  املركزة  العناية  الإجنابية،  ال�سحة  املعدية،  الأمرا�ض  املخربية، 
�سخ�سي، علم الأحياء املجهرية، والأحياء، والتكنولوجيا احليوية، اجلينوميات الفوقية، 
امل�ستح�سرات ال�سيدلنية، مكمالت احلمية الغذائية، تطوير املكمالت الغذائية، تطوير 
الأمرا�ض،  الأدوية وعالج  ال�سارة، تطوير  الأع�ساب  الفطريات، تطوير مبيدات  مبيدات 
برجميات كمبيوتر قابلة للتنزيل ل�سغط وفك �سغط ملفات البيانات اجلينومية، الأجهزة 
لالأغرا�ض  والت�سخي�ض  الختبار  واأدوات  اأجهزة  القيا�ض،  والبحثية،  العلمية  والأدوات 
اجلينية،  املت�سل�سالت  ذلك  فـي  مبا  العلمي،  البحث  واأدوات  اأجهزة  والبحثية،  العلمية 
الأمرا�ض  م�سببات  لك�سف  ت�سخي�سي  جهاز  اجليني،  الت�سل�سل  لك�سف  املخربية  الأجهزة 
فـي  امل�ستخدمة  والبحثية  العلمية  والأدوات  الأجهزة  والبحثي،  املخربي  لال�ستخدام 
جمالت الت�سخي�ض، الت�سخي�ض املرافق، الت�سخي�سات الطبية، املعاجلة الطبية، الأبحاث 
البحوث  البيطري،  الت�سخي�ض  ال�سريرية،  الأبحاث  ال�سريري،  الت�سخي�ض  الطبية، 
املخربي،  الطب  الطبية،  املختربات  اأبحاث  ال�سرعي،  الطب  الأ�سنان،  اأبحاث  البيطرية، 
علم  النووي،  احلم�ض  ت�سل�سل  اجلينية،  الختبارات  البيطرية،  العلوم  البيطري،  الطب 
الوراثة، التنميط اجليني، علوم احلياة، الزراعة، �سالمة الغذاء، الأورام، الفح�ض والك�سف 
قبل الولدة، الأمرا�ض، والطب ال�سرعي، الت�سخي�سات املخربية، الأمرا�ض املعدية، ال�سحة 
الإجنابية، العناية املركزة حلديثي الولدة، طب �سخ�سي، علم الأحياء املجهرية، والأحياء، 
والتكنولوجيا احليوية، اجلينوميات الفوقية، امل�ستح�سرات ال�سيدلنية، مكمالت احلمية 
الغذائية، تطوير املكمالت الغذائية، تطوير مبيدات الفطريات، تطوير مبيدات الأع�ساب 
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ايه لأغرا�ض  ان  واآر  ايه  ان  الأمرا�ض، جهاز لختبار دي  الأدوية وعالج  ال�سارة، تطوير 
البحث، اأجهزة واأدوات علمية لقيا�ض احلم�ض النووي، واحلم�ض النووي الريبي والربوتني 
اأجهزة  ايه،  ان  واآر  ايه  ان  الطبية لتحليل دي  املختربات  اأبحاث  اأدوات  واأجزائه ولوازمه، 
واأدوات لختبار الغاز، ال�سوائل، واملواد ال�سلبة، رقائق للحم�ض النووي، اأجهزة احلا�سوب، 
برجميات  للحوا�سيب،  الطرفـية  الأجهزة  احلا�سوب،  اأجهزة  البيانات،  معاجلة  اأجهزة 
قابلة للتنزيل للتحليل العلمي للت�سل�سالت اجلينية، برجميات مدرجة للتحليل العلمي 
الت�سخي�ض  الت�سخي�ض،  اأجهزة كمبيوتر ل�ستخدامها فـي جمالت  للت�سل�سالت اجلينية، 
ال�سريري،  الت�سخي�ض  الطبية،  املعاجلة  الطبية،  الأبحاث  الطبية،  الت�سخي�سات  املرافق، 
الطب  الأ�سنان،  اأبحاث  البيطرية،  البحوث  البيطري،  الت�سخي�ض  ال�سريرية،  الأبحاث 
البيطرية،  العلوم  البيطري،  الطب  املخربي،  الطب  الطبية،  املختربات  اأبحاث  ال�سرعي، 
علوم  اجليني،  التنميط  الوراثة،  علم  النووي،  احلم�ض  ت�سل�سل  اجلينية،  الختبارات 
احلياة، الزراعة، �سالمة الغذاء، الأورام، الفح�ض والك�سف قبل الولدة، الأمرا�ض، والطب 
املركزة  العناية  الإجنابية،  ال�سحة  املعدية،  الأمرا�ض  املخربية،  الت�سخي�سات  ال�سرعي، 
حلديثي الولدة، طب �سخ�سي، علم الأحياء املجهرية، والأحياء، والتكنولوجيا احليوية، 
تطوير  الغذائية،  احلمية  مكمالت  ال�سيدلنية،  امل�ستح�سرات  الفوقية،  اجلينوميات 
املكمالت الغذائية، تطوير مبيدات الفطريات، تطوير مبيدات الأع�ساب ال�سارة، تطوير 
تنظيم  لتخزين،  للتنزيل  قابلة  برجمية  احلا�سوب،  برجميات  الأمرا�ض،  وعالج  الأدوية 
واإن�ساء مكتبة للبيانات اجلينية قابلة للبحث ل�ستخدامها فـي الك�سف عن الت�سل�سل، وك�سف 
ولتخزين  البيانات  قواعد  لإدارة  للتنزيل  قابلة  برجميات  والعالج،  والت�سخي�ض  املر�ض، 
البيانات الإلكرتونية، برجميات قابلة للتنزيل لإن�ساء قواعد بيانات للمعلومات والبيانات 
والأدوات  الأجهزة  الوراثة،  علم  جمال  فـي  للتحميل  قابلة  بيانات  قواعد  للبحث،  قابلة 
امل�سح  اأجهزة  امل�سفوفات،  النووي،  احلم�ض  مت�سل�سالت  ذلك  فـي  مبا  والبحثية،  العلمية 
ال�سوئي، اأجهزة وحملالت الت�سوير الإلكرتونية، معدات جمع العينات لالختبارات، عينة 
حت�سري  معدات  واختبار  وال�سواين،  الت�سل�سل  كوا�سف  خراطي�ض  اجلودة،  مراقبة  اأدوات 
احليوية  املعلوماتية  بيانات  معالج  املخربية،  ال�سواين  املخربي،  لال�ستخدام  العينات، 
ذلك  فـي  احلا�سوب، مبا  تطبيقات  ا�ض(، برجميات  )ان جي  التايل  اجليل  املت�سل�سلة من 
وتفوي�ض  اجلينية،  وال�سجالت  ايه  ان  واآر  النووي،  احلم�ض  وتخزين  لتلقي  برجميات 
العاملني فـي املجال الطبي والبحثي با�ستخدام ال�سجالت، املن�سورات الإلكرتونية القابلة 
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الت�سخي�ض  الت�سخي�ض،  جمالت  فـي  للتحميل  قابلة  اإلكرتونية  من�سورات  للتحميل، 
ال�سريري،  الت�سخي�ض  الطبية،  املعاجلة  الطبية،  الأبحاث  الطبية،  الت�سخي�سات  املرافق، 
الطب  الأ�سنان،  اأبحاث  البيطرية،  البحوث  البيطري،  الت�سخي�ض  ال�سريرية،  الأبحاث 
البيطرية،  العلوم  البيطري،  الطب  املخربي،  الطب  الطبية،  املختربات  اأبحاث  ال�سرعي، 
علوم  اجليني،  التنميط  الوراثة،  علم  النووي،  احلم�ض  ت�سل�سل  اجلينية،  الختبارات 
احلياة، الزراعة، �سالمة الغذاء، الأورام، الفح�ض والك�سف قبل الولدة، الأمرا�ض، والطب 
املركزة  العناية  الإجنابية،  ال�سحة  املعدية،  الأمرا�ض  املخربية،  الت�سخي�سات  ال�سرعي، 
حلديثي الولدة، طب �سخ�سي، علم الأحياء املجهرية، والأحياء، والتكنولوجيا احليوية، 
تطوير  الغذائية،  احلمية  مكمالت  ال�سيدلنية،  امل�ستح�سرات  الفوقية،  اجلينوميات 
املكمالت الغذائية، تطوير مبيدات الفطريات، تطوير مبيدات الأع�ساب ال�سارة، تطوير 
الأدوية وعالج الأمرا�ض، التقارير الإلكرتونية القابلة للتنزيل، برجميات كمبيوتر قابل 
للتنزيل ل�سغط وفك �سغط البيانات وامللفات، برجميات كمبيوتر قابل للتنزيل لت�سفـري 
امللفات،  وتخزين  البيانات  لتعظيم  للتنزيل  قابل  كمبيوتر  برجميات  وامللفات،  البيانات 
برجميات الكمبيوتر ل�ستخدامها فـي �سغط امللفات، و�سغط امللف، واأر�سفة، واإدارة ملفات 
الدارات  املتكاملة، بطاقات مع  الدارات  امل�سغرة،  املعاجلات  الكمبيوتر، رقاقات احلا�سوب، 
ت�سل�سل  فـي  ت�ستخدم  برجمة  على  حتتوي  م�سفرة  اإلكرتونية  �سرائح  بطاقات  املتكاملة، 
احلم�ض النووي، اأجهزة ومعدات تو�سيل، الت�سغيل، التحويل، التجميع، التنظيم اأو التحكم 
بتوزيع اأو ا�ستخدام الكهرباء، اأجهزة واأدوات ت�سجيل، والإر�سال، ن�سخ اأو معاجلة ال�سوت، 
اأو البيانات، الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل، وجميع الب�سائع الأخرى فـي  اأو ال�سور 

الفئة 9.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإيلومينا، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 5200 اإيلومينا واي، �سان دييجو كاليفورنيا 92122، الوليات املتحدة 
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/2

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م 
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151531

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النوادي الريا�سية، خدمات النوادي ال�سحية )تدريبات اللياقة البدنية واحلفاظ 

املرافق الرتفـيهية، حجز مرافق  للياقة والتمارين، توفـري  ال�سحة(، توفـري مرافق  على 

التمارين  اإقامة ح�س�ض  البدنية، خدمات  اللياقة  الإر�سادات فـي جمال  التمرين، توفـري 

الريا�سية، اإجراء �سفوف اللياقة البدنية، التدريب على القوة والتكيف، اإر�سادات اليوغا، 

الريا�سية،  املعدات  تاأجري  البدنية،  الرتبية  خدمات  ال�سخ�سية،  اللياقة  تدريب  خدمات 

عرب  تدريب  تقدمي  وتدريبية،  تعليمية  كتيبات  ن�سر  الريا�سة،  ملمار�سة  اأجهزة  توفـري 

بالتدريب  تتعلق  معلومات  تقدمي  الإنرتنت،  عرب  خ�سو�سية  درو�ض  تقدمي  الإنرتنت، 

البدنية من خالل  بالتمارين  البدين عرب موقع على الإنرتنت، تقدمي معلومات تتعلق 

موقع على الإنرتنت. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفوليو�سن فـيتن�ض ا�ض دي ان. بي ات�ض دى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ماليزية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق 12، وي�سما مونت كيارا رقم: 1 جالن كيارا، 50480 كوالملبور، 

دابليو بي، 50480، ماليزيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/2

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151530
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مع  امل�ستخدمة  الربجميات  تطبيقات  النقالة،  للهواتف  احلا�سوب  تطبيقات  برجميات 
الأجهزة النقالة، برجميات التطبيقات التي ت�سم تعليمات ومعلومات حول اللياقة البدنية، 
برجميات احلا�سوب لت�سليم املحتويات الال�سلكية، برجميات حوا�سيب لت�سالت ال�سبكات 
وال�سور،  ال�سوتي،  التدوين  حتديدا:  للتحميل،  القابلة  الرقمية  الو�سائط  الال�سلكية، 
الت�سجيالت ال�سوتية واملرئية فـي املجال ال�سحي، والعافـية، التمارين، التدريب اجل�سدي، 
فـي  ل�ستخدامها  الكمبيوتر  برجميات  املوجهة،  والتدريبات  البدنية  اللياقة  تعليمات 
اإن�ساء تو�سيات خم�س�سة لل�سوت، واملقاطع املرئية، البيانات، الن�ض وحمتويات الو�سائط 
املتعددة الأخرى املحددة من حتليل تف�سيالت امل�ستخدم، برامج الكمبيوتر ل�ستخدامها 
فـي الت�سليم، توزيع ونقل املو�سيقى الرقمية وال�سوت املرتبط بالتعليم، واملقاطع املرئية، 
يتعلق  فـيما  لال�ستخدام  الكمبيوتر  برجميات  املتعددة،  الو�سائط  وحمتويات  الن�سو�ض 
با�سرتاك اللياقة البدنية عرب الإنرتنت، برجميات احلا�سوب للو�سول، الت�سفح والبحث 
للتحميل،  القابلة  الإلكرتونية  املن�سورات  الإنرتنت،  عرب  اإلكرتونيا  البيانات  قواعد  فـي 
القابلة  احلركة  متتبعات  بعد،  عن  املراقبة  اأجهزة  اإلكرتوين،  �سكل  فـي  تدريبية  اأدلة 
لالرتداء، بطاقات التحكم بالدخول، امل�سفرة اأو مغناطي�سية، برامج الكمبيوتر لالأغرا�ض 

الرتويجية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفوليو�سن فـيتن�ض ا�ض دي ان. بي ات�ض دى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ماليزية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق 12، وي�سما مونت كيارا رقم: 1 جالن كيارا، 50480 كوالملبور، 

دابليو بي، 50480، ماليزيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/2

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143927
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدلنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كايت فارما، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

2400 برودواي �سانتا مونيكا، كاليفورنيا 90404، الوليات املتحدة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148033
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأخرى،  فئات  فـي  واردة  وغري  املواد  هذه  من  امل�سنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  الورق 
املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافـية، القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة 
فـي القرطا�سية اأو لغايات منزلية، ومواد الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، الآلت الكاتبة 
التغليف  الأجهزة(، مواد  والتدري�ض )عدا  التوجيه  الأثاث(، مواد  املكتبية )عدا  واللوازم 

البال�ستيكية )غري الواردة فـي فئات اأخرى(، حروف الطباعة، الكلي�سيهات )الرا�سمات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك دبي الإ�سالمي )�ض.م.ع(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 1080، دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148031

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك دبي الإ�سالمي )�ض.م.ع(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 1080، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152265

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النب، ال�ساي، الكاكاو، ال�سكر، الأرز، التابيوكا، ال�ساجو، النب ال�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات 

امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز، الفطائر واحللويات، املثلجات، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، 

اخلمرية، م�سحوق اخلبز، امللح، اخلردل، اخلل، ال�سل�سات )توابل(، التوابل، الثلج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية للماأكولت اخلفـيفة املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 20389، الريا�ض 11455، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/31

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151441

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تعليم، توفـري التدريب، و�سائل الرتفـيه، الأن�سطة الريا�سية والثقافـية فـي الفئة41.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـينان�سيال ري�سك & اورجانيزا�سن ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 5 كندا �سكواير، كانارى وارف، لندن، اجنلرتا اي 14 5 ايه كيو، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153278

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة اإطفاء احلرائق، اأجهزة لإخماد احلرائق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تايكو فاير اآند �سيكيوريتي جي اإم بي اإت�ض

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فـيكتور - فون - برون�ض - �سرتا�سه 21، 8212 نويهاو�سن اآم راينفال، �سوي�سر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/7

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148540
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات توفـري الأطعمة وامل�سروبات، الإيواء املوؤقت، املقاهي، الكافترييات، املطاعم املوؤقتة 
ال�سغرية  الفنادق  النزل،  الفنادق،  وال�سراب،  بالطعام  التزويد  )الكانتينات(،  املتنقلة  اأو 
تقدمي  مطاعم  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  املطاعم،  الطبخ،  اأجهزة  تاأجري  )املوتيالت(، 
الوجبات اخلفـيفة، اأماكن اإقامة ال�سياح، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين 

الزجاجية، تاأجري غرف الجتماعات، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دورندي فرات�سايز كوبوري�سن ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

�ض.ب: 437، الطابق الأول، كين�سينجتون ت�سامربز، 46/50 كين�سينجتون  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
بلي�ض، �سانت هيلري، جيه ئي4. زد ئي، جزر القنال، جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/15
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142238
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفوتوغرافـي  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
واملراقبة  والإ�سارة  والقيا�ض  الوزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي 
)الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو 
التحكم فـي الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت 
بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ض ت�سجيل، اأقرا�ض مدجمة، اأقرا�ض فـيديوية رقمية وغريها من 
و�سائط الت�سجيل الرقمية، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، 
اآلت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برجميات كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء 

احلرائق.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 45005 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142239

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأخرى،  فئات  فـي  واردة  وغري  املواد  هذه  من  امل�سنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  الورق 

املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافـية، القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة 

فـي القرطا�سية اأو لغايات منزلية، ومواد الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، الآلت الكاتبة 

التغليف  الأجهزة(، مواد  والتدري�ض )عدا  التوجيه  الأثاث(، مواد  املكتبية )عدا  واللوازم 

البال�ستيكية )غري الواردة فـي فئات اأخرى(، حروف الطباعة، الكلي�سيهات )الرا�سمات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 45005 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142240
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 45005 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142242
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات العناية ال�سحية واملحافظة على اجلمال 
للكائنات الب�سرية اأو احليوانات، خدمات العالج بالعطور، املعاجلة اليدوية لالأع�ساب، طب 
الأ�سنان، الرعاية ال�سحية، املراكز ال�سحية، دور العجزة واملقعدين، امل�ست�سفـيات، خدمات 
الإخ�ساب خارج اجل�سم، امل�ساعدة الطبية، خدمات العيادات الطبية، خدمات القابالت، دور 
التمري�ض، خدمات فنيي الب�سريات، خدمات اأطباء اجللدية، خدمات ال�سيادلة لتح�سري 
علماء  خدمات  التقوميية،  اجلراحة  الطبيعي،  العالج  ال�سيدلنية،  الن�سائح  الو�سفات، 

النف�ض، خدمات العالج، اإعادة التاأهيل، تاأجري املرافق ال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 45005 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143792
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة معاجلة البيانات، برامج كمبيوتر م�سجلة، تطبيقات هواتف خلوية قابلة للتنزيل 
وبرجميات كمبيوتر ومن�سورات اإلكرتونية م�سجلة قابلة للتنزيل، برامج كمبيوتر، برجميات 
كمبيوتر  للتنزيل، من�سات برجميات  قابلة  كمبيوتر  للتنزيل، تطبيقات برجميات  قابلة 
م�سجلة اأو قابلة للتنزيل، برجميات األعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل، اأجهزة اإلكرتوديناميكية 
م�سجلة،  كمبيوتر  األعاب  برامج  بالكمبيوتر،  ملحقة  اأجهزة  بالإ�سارات،  بعد  عن  للتحكم 
للتنزيل، نظارات، هواتف  قابلة  للب�ض، ملفات �سور  قابلة  اأجهزة كمبيوتر  ذكية،  نظارات 
فـيديو، �سور كرتونية متحركة، م�سادر كهربائية حممولة )بطاريات  �سا�سات  متحركة، 
قابلة لإعادة ال�سحن(، برامج األعاب كمبيوتر م�سجلة، كامريات )للت�سوير الفوتوغرافـي(، 
م�ستقبالت �سمعية وب�سرية، اأجهزة وبرجميات كمبيوتر لرتكيب وتكوين ال�سبكات وا�سعة 
النطاق، برجميات كمبيوتر للتجارة الإلكرتونية للم�ستخدمني لإجناز معامالت التجارة 
وتكوين  لرتكيب  كمبيوتر  وبرجميات  اأجهزة  عاملية،  كمبيوتر  �سبكات  على  الإلكرتونية 
�سبكات املنطقة املحلية )ال اإيه ان(، برجميات كمبيوتر لإنتاج وتعديل املو�سيقى وال�سوت، 
اأجهزة كمبيوتر لإدارة ال�سبكات، برامج كمبيوتر م�ستخدمة لتو�سيل اأجهزة الكمبيوتر اأو 
�سبكات الكمبيوتر عن بعد، برجميات األعاب كمبيوتر لال�ستخدام على الهواتف املتحركة، 
اإلى التطبيقات واخلدمات  اأ�سا�سه الويب  برجميات الكمبيوتر التي توفر الو�سول الذي 
لتو�سيل  ات�سالت  برجميات  البوابات،  واجهات  اأو  ال�سبكات  ت�سغيل  اأنظمة  خالل  من 
م�ستخدمي �سبكات الكمبيوتر، اأجهزة كمبيوتر مكتبية، برجميات األعاب الكمبيوتر قابلة 

للتنزيل من �سبكات كمبيوتر عاملية، مفكرة فـي �سكل كمبيوتر �سغري، ما�سحات �سوئية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأول ت�سات بيه تي ئي ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

فـيجــــن   31-11# درايــــف  فـينت�ســـر   2 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
اإك�ست�ساينج �سنغافورة 608526، �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143793
فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التوا�سل  �سبكات  خدمات  املواعدة،  خدمات  املرافقة،  الجتماعية،  احلفالت  فـي  املرافقة 
الكمبيوتر  برجميات  ترخي�ض  الأ�سدقاء،  تقدمي  خدمات  الزواج،  وكالت  الجتماعي، 
)خدمات قانونية(، التخطيط والرتتيب ملرا�سم الزفاف، خدمات املواعدة عرب الكمبيوتر، 
خدمات  اخلادمات،  خدمات  املنزيل،  التدبري  خدمات  ال�سخ�سية،  البيانات  عن  التق�سي 
جتهيز امل�ستندات القانونية، مراقبة اأنظمة ال�سالمة، ا�ست�سارات ت�سميم خزانات املالب�ض 
ترخي�ض  الفكرية،  امللكية  ترخي�ض  الإنرتنت،  عرب  النطاق  اأ�سماء  تاأجري  ال�سخ�سية، 

العالمات التجارية )خدمات قانونية(، ال�ست�سارات املتعلقة بالزواج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأول ت�سات بيه تي ئي ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

فـيجن   31-11# درايف  فـينت�سر   2 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
اإك�ست�ساينج �سنغافورة 608526، �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143204
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والب�ستنة  الزراعة  فـي  امل�ستخدمة  الكيماويات  ال�سناعة،  فـي  امل�ستخدمة  الكيماويات 
وزراعة الغابات، راتنجات ا�سطناعية غري معاجلة، بال�ستيك غري معالج، مركبات لإطفاء 
احلريق، م�ستح�سرات �سقي وحلام املعادن، مواد الل�سق، اأ�سمنت لالإ�سالح، مقاوم للتجمد، 
مربدات، مكيفات لأنظمة التربيد، منظفات لأنظمة التربيد، موانع للت�سرب، م�ستح�سرات 
كيميائية لإقفال اأ�سنان اللولب، موائع للبطاريات، كيماويات تن�سيع الألوان، مواد تر�سيح، 
مواد هيدروليكية، م�سافات وقود، مركبات لإ�سالح اإطارات املركبات، مواد �سنع الأطواق 
احلركة،  لنقل  وزيوت  للمكابح  موائع  وم�سطنعة،  ا�سطناعية  راتنجات  للت�سرب،  مانعة 

موائع لنقل احلركة، زيوت حماور، زيوت هيدروليكية.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كاتربيلر )كينجز هو( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم: 12999 نانهوان رود، كينجزهو 

�سيتي، �ساندوجن بروفـين�ض، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144037

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدلنية حتديدا م�ستح�سرات �سيدلنية لال�ستخدام فـي عالج ال�سرطان، 

م�ستح�سرات �سيدلنية وبيولوجية للعالج املناعي مبا فـي ذلك العالج املناعي للخاليا 

امليتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كايت فارما، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2400 برودواي، �سانتا مونيكا، كاليفورنيا 90404، الوليات املتحدة 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146170

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التدري�ض،  خدمات  والتوجيه،  الريا�سي  التدريب  خدمات  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 

وور�سات  والأحداث  واحل�س�ض  الدرا�سية  واحللقات  واملوؤمترات  الدورات  واإدارة  تنظيم 

التعليم والتدريب حتديدا  التدري�سية والتدريبية والتعليمية، خدمات  العمل لالأغرا�ض 

توفـري الندوات عرب الإنرتنت اأو البث عرب الإنرتنت غري القابلة للتنزيل، الن�سر، توفـري 

والن�سو�ض  الكتب  ن�سر  للتنزيل(،  القابلة  )غري  الإنرتنت  عرب  الإلكرتونية  املن�سورات 

واملن�سورات والتقارير واملواد والأدلة التعليمية والتدريبية، ن�سر املواد واملدونات وامل�ساهدات 

اإنتاج الت�سجيالت ال�سوتية واملرئية  اإنتاج الفـيديوهات،  واملن�سورات غري القابلة للتنزيل، 

دورات  والتدري�سية،  والتدريبية  التعليمية  ولالأغرا�ض  الريا�سي  التدريب  لأغرا�ض 

وجل�سات التعلم التفاعلية وعن بعد مقدمة عرب الإنرتنت من خالل روابط الت�سالت اأو 

من �سبكة الكمبيوتر اأو مقدمة عن طريق و�سائل اأخرى، دورات املرا�سلة والتعلم عن بعد، 

خدمات امل�سورة وال�ست�سارات واملعلومات املتعلقة مبا ذكر اآنفا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال ام اآي جلوبال ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت 20، نيلز كورنز، 2 باث رود، 

اإت�ض جيه،   33 دبليو  تي  هاونزلو 

اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143205

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والب�ستنة  الزراعة  فـي  امل�ستخدمة  الكيماويات  ال�سناعة،  فـي  امل�ستخدمة  الكيماويات 

وزراعة الغابات، راتنجات ا�سطناعية غري معاجلة، بال�ستيك غري معالج، مركبات لإطفاء 

احلريق، م�ستح�سرات �سقي وحلام املعادن، مواد الل�سق، اأ�سمنت لالإ�سالح، مقاوم للتجمد، 

مربدات، مكيفات لأنظمة التربيد، منظفات لأنظمة التربيد، موانع للت�سرب، م�ستح�سرات 

كيميائية لإقفال اأ�سنان اللولب، موائع للبطاريات، كيماويات تن�سيع الألوان، مواد تر�سيح، 

مواد هيدروليكية، م�سافات وقود، مركبات لإ�سالح اإطارات املركبات، مواد �سنع الأطواق 

احلركة،  لنقل  وزيوت  للمكابح  موائع  وم�سطنعة،  ا�سطناعية  راتنجات  للت�سرب،  مانعة 

موائع لنقل احلركة، زيوت حماور، زيوت هيدروليكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كاتربيلر )كينجز هو( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم: 12999 نانهوان رود، كينجز هو 

�سيتي، �ساندوجن بروفـين�ض، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148030
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفوتوغرافـي  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
واملراقبة  والإ�سارة  والقيا�ض  الوزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي 
)الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم 
ال�سور،  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  فـي  التحكم  اأو 
حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ض ت�سجيل، اأقرا�ض مدجمة، اأقرا�ض فـيديوية رقمية 
اآلت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  الرقمية،  الت�سجيل  و�سائط  من  وغريها 
ت�سجيل النقد، اآلت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، 

اأجهزة اإطفاء احلرائق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك دبي الإ�سالمي )�ض.م.ع(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي،   ،1080 �ض.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148032
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة  العقارات،  متويل  العقارية،  ال�سوؤون  التاأمني،  املالية،  ال�سوؤون  التمويلية،  اخلدمات 
الأ�سول والأموال مبا فـي ذلك اإدارة الأ�سول والأموال فـيما يتعلق با�ستثمار روؤو�ض الأموال 
تاأجري  العقارات،  و�سم�سرة  اإدارة  العقارات،  قطاع  فـي  التباديل  والتمويل  العقارات  فـي 
وا�ستئجار العقارات )اإدارة املرافق(، اخلدمات املالية لتخطيط وتطوير منتجات وخدمات 
ا�ستثمار روؤو�ض الأموال فـي جمال ا�ستثمار روؤو�ض الأموال فـي العقارات، متويل العقارات، 
ال�ست�سارات  خدمات  بالعقارات،  يتعلق  فـيما  التمويل  مفاهيم  لتطوير  املالية  اخلدمات 

فـيما يتعلق بجميع ما ذكر اآنفا.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك دبي الإ�سالمي )�ض.م.ع(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي،   ،1080 �ض.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152252
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سالت املالب�ض الكهربائية، غ�سالت ال�سحون الأوتوماتيكية مكان�ض كهربائية اآلت تدبري 
املالب�ض لالأغرا�ض املنزلية، اأجهزة كهربائية تدبري املالب�ض لالأغرا�ض املنزلية، وروبوتات 
املنزلية،  لالأغرا�ض  اليومية  الأعمال  فـي  مل�ساعدة  الروبوتات  ال�سناعي،  لال�ستخدام 
روبوتات للتنظيف، نظام الوحدة النمطية يتكون من ناقالت روبوتية على من�سات نقالة، 
اآليات التحكم لالآلت الروبوتية، املنافـيخ الكهربائية الدوارة م�سخات الهواء امل�سغوط، 
كهربائية  خالطات  �ساخنة،  غري  الدوران  جمففات  للثالجات،  �سواغط  دوارة،  �سواغط 
لالأغرا�ض املنزلية، املكان�ض الكهربائية الروبوتية، معاجلات الطعام الكهربائية منظفات 

البخار لالأغرا�ض املنزلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي الكرتونيك�ض انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 128، يوي-دايرو، يوجندييوجنبو-جو، �سيول، 07336، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/31

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142241

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية، ال�سوؤون العقارية، التاأمني ال�سحي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 45005 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136 �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153415

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت الطعام والدهون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كارابيللي فلورن�سا ا�ض بي ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيطالية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فـيا ليوناردو دا فـين�سي، 31 50028- تافارنيل فال دي بي�سا فلورن�سا، 

50028، اإيطاليا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/13

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147612
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سريع نقل االبتكارات وبراءات االخرتاع اإلى مرحلة اإثبات الفكرة بنماذج �سناعية، تقوية 
قدرة قطاع ال�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة املحلية على معاجلة التحديات، الفنية وبناء 
قدراتها اال�ستيعابية التي ت�سهل عليم تطوير االبتكارات وت�سويقها، امل�ساهمة على تنويع 
م�سادر الدخل بتوفري فر�س عمل خمتلفة، تاأ�سي�س �سراكة فاعلة وم�ستدامة بني طالب 
االأفكار  حتويل  وال�سناعة،  واخلا�سة  العامة  والقطاعات  اجلامعات  التعليمية،  املوؤ�س�سات 
ال�سغرية  ال�سركات  بوا�سطة  ال�سوق  دخول  على  قادرة  ملمو�سة  مناذج  اإلى  واالبتكارات 

واملتو�سطة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2/٨/2021

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147613
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو حت�سني املوجود، منها واالنتفتاح على االأ�سواق اخلارجية،  اإنتاج وت�سنيع مواد جديدة 
اأولية من، االأفكار وت�سغيل الوحدات ال�سناعية التجريبية من خالل مركز  اإعداد مناذج 
�سناع عمان للت�سنيع والنمذجة، توفري فر�س عمل جديدة للكفاءات من ذوي اخلربات فـي 
التخ�س�سات الفنية والعلمية، دعم البحث والتطوير من خالل برنامج حا�سنات االأعمال، 
اأرا�سي بحق االنتفاع الإن�ساء مراكز  امللكية الفكرية، جمموعة  براءات، االخرتاع وحماية 
بحث وتطوير، مرافق م�ساندة مثل مركز اجتماعي، وترفيهي، مدر�سة، فندق، مكتبة �سوق 
اأطفال، مركز فـي تقنيات االت�ساالت املتقدمة واإنرتنت االأ�سياء،  جتاري، م�سغر ح�سانة 

ا�س�سارات ودرا�سات تتعلق باالبتكار وريادة االأعمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2/٨/2021
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1477٨9

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)مركز جتاري(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نربا�س م�سقط لل�سفر واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 12/٨/2021

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 14٨362

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سمة معماري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 14٨426

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستلزمات ن�سائية من )عطور، بخور، عبايات، مالب�س ن�سائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار فاتنة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٨/2021/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 14٨443

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأر�س ال�سر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 14٨497

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأجهزة املنزلية واإ�سالح و�سيانة 

الراديو  اإ�سالح  )ي�سمل  االإلكرتونية  االأجهزة  و�سيانة  اإ�سالح  االإلكرتونية،  االأجهزة 

والتلفزيون واالأقرا�س املدجمة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برجميات العبقري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 14٨592

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم دواجن غري حية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع طالل احلاج الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/19
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 14٨957

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمم�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع بارق املزن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/2٨

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149176

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأ�سواق املركزية وما �سابهها، مكاتب اال�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة خريات ال�سعادة املثالية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1491٨6

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)اخلياطة، تف�سيل املالب�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأحمد بن كلفوت للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149473

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنظومة املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149474

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار 

توابل  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات  طبية،  غري  منقوعات  امليالد،  عيد 

بودرة، خبز بدون خمرية، ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت 

من ال�سعري املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، 

قهوة، بن غري حمم�س، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة تابل، 

براعم نبات الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، كري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست 

لغايات طبية، هندباء برية بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوالتة، مرزبانية، كب�س قرنفل تابل، 

املخفوقة،  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات  الذرة،  حب  ف�سار  ذرة،  رقائق  حلويات،  توابل، 

بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات للمواد الغذائية عدا اخلال�سات االأثريية والزيوت 

العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، ن�سا للطعام، خمائر للعجني، اأقرا�س 

�سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، م�سحوق 

كعك، عجينة كعك، زجنبيل تابل، عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو 

�سناعي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سكون للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149505

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بقالة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هـــديــة الــ�ســبـاح للتجــارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149534

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـي  بالتجزئة  البيع  وال�سيل،  الن�سائية  للعبايات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

البيع  والبخور،  الزينة  و�سابون  التجميل  وم�ستح�سرات  للعطور  املتخ�س�سة  املتاجر 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�س اجلاهزة، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

للحقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمفوظ البطا�سي للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1495٨4

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سحية  النوادي  خدمات  ريا�سية،  ت�سهيالت  توفري  البدنية،  الرتبية  الت�سلية،  خدمات 

تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية، تنظيم املباريات الريا�سية، توقيت املنا�سبات الريا�سية، 

خدمات  البدنية،  اللياقة  ف�سول  اإجراء  التدريب،  اإر�ساد  الت�سلية،  قاعات  خدمات  تقدمي 

القابلة للتنزيل  التلفزيونية غري  اأجهزة متثيلية، توفري الربامج  التي توفرها  التدريب 

من خالل خدمات بث الفيديو بح�سب الطلب، تعليم االأيكيدو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حلول التغذية ال�سحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149649

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

موقع اإلكرتوين للت�سويق والدعاية واالإعالن املواد الغذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة خطة اخلليج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152٨٨7

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأماين للعطور للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1531٨1

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مك�سرات وبذور حم�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجم العربي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1531٨2

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وداد لالأعمال الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153192

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب م�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الوطنية للمياه املعدنية املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153193

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات فواكه غري كحولية وع�سائر وم�سروبات فواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الوطنية للمياه املعدنية املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153194

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دقيق للطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �ساي املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153196

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع العطور م�ستلزمات البخور وبيع احلقائب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم اأروى ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15319٨

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جممعات جتارية ا�ستهالكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الف�سل لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153199

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طب االأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املعني ال�سحي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153200

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات، ت�سحيم املركبات، غ�سل املركبات، تلميع املركبات، �سيانة املركبات، 

التلميع بالورني�س، تنظيف املركبات، م�ساعدات اإ�سالح املركبات املعطلة ت�سليح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأبطال للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6

-163-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153202

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل و�سبا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املمول املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153204

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سيابي واخلالدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153205

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت الهواتف النقالة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النربا�س الراقي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153206

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي الع�سائر وامل�سروبات، واحللويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سمات ال�سرق لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153207

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع )مكتبة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البوابة للخدمات العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153209

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطحنة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حياة احلياه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153257

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بخور، خال�سات زهور عطور، عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور، م�ستح�سرات تبخري عطور، 

العطور، عطور، �سناعة  العطور، م�سك ل�سناعة  نعناع ل�سناعة  زيوت للعطور والروائح، 

عطور، عطور زيوت طيارة، اأعواد البخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحالم الورد ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153259

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

طالء  لال�ستحمام،  جتميلية  م�ستح�سرات  باديان،  عطر  �سقل،  اأحمر  عطر،  كهرمان 

ال�سفاه، زيت الربغموت، خ�سب معطر، غ�سوالت للفم لي�ست لغايات طبية، ملمع اأظافر، 

كربيد  �سنفرة،  �سحج  مواد  املعادن  كربيدات  لل�سعر،  لو�سن،  غ�سول  مكياج،  م�ستح�سرات 

الكباد،  من  عطرية  زيوت  االأرز،  خ�سب  من  عطرية  زيوت  �سنفرة،  �سحج  مادة  ال�سليكون 

التجميل،  الأغرا�س  قطني  غزل  جتميل،  م�ستح�سرات  جتميل،  اأطقم  الكولونيا،  ماء 

اأقالم جتميلية، كرميات جتميلية، منظفات بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�سنيعية 

ولغايات طبية، مزيالت دهون بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�سنيعية، م�ستح�سرات 

اإزالة املكياج، ماء اخلزامى، ماء معطر، كولونيا، بخور، خال�سات اأثريية، زيوت عطرية، 
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خال�سات زهور عطور، مكياج، عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور، م�ستح�سرات تبخري عطور، 

للعطور  زيوت  اخلزامى،  زيت  اليا�سمني،  زيت  التجميل،  لغايات  زيوت  الغلتريية،  زيت 

والروائح، زيت الورد، ايونون عطر، غ�سوالت لو�سن، الأغرا�س التجميل، خال�سات النعناع 

م�ستعارة،  اأظافر  عطور،  العطور،  ل�سناعة  م�سك  العطور،  ل�سناعة  نعناع  عطري،  زيت 

م�ستح�سرات العناية باالأظافر، �سناعة عطور، مراهم الأغرا�س التجميل، م�ساحيق مكياج، 

زيوت  عطور  عطرية،  زيوت  تربينات  احلواجب،  اأقالم  الكريهة،  الروائح  الإزالة  �سابون 

بغ�سوالت  م�سربة  ورقية  مناديل  للحيوانات،  اأو  للب�سر  الكريهة  الروائح  مزيالت  طيارة، 

لو�سن، جتميلية، غ�سول لو�سن، ملا بعد احلالقة، مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة 

روائح طيبة، قطع قما�س م�سربة مبنظفات للتنظيف، اأعواد البخور، م�ستح�سرات تعطري 

الهواء، ملمعات �سفاه، اأظافر ال�سقة م�سنعة، زيوت عطرية من الكباد، علب اأحمر ال�سفاه، 

مناديل مبللة مب�ستح�سرات الإزالة مواد التجميل، منكهات غذائية زيوت عطرية، مطهرات 

اأعواد  االأظافر، معطر هواء مع  ال�سخ�سية، مزيالت طالء  بالنظافة  للعناية  غري طبية 

)عيدان( خ�سبية، ملمع اأظافر، �سوف قطني م�سرب مع م�ستح�سرات اإزالة املكياج.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمان للعطور والهدايا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153260

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)�سندوي�سات، �سوارما، م�ساوي، �سيب�س، امل�سروبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمان لالأعمال اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153262

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات حلوم، نخاع عظم احليوانات للطعام، عجينة حلم الكبد، زيت عظام معد لالأكل، 

حلوم مملحة، حلم الكبد، حلوم حمفوظة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو عدنان لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153264

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للزهور والنباتات الطبيعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو اأمين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153265

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مناف الفار�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153266

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)تقدمي امل�سروبات والوجبات ال�سريعة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجموعة االإبداعية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153267

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني االإقامة الفنادق والنزل،)اأن�سطة م�سغلي اجلوالت ال�سياحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الف�سل املتحدة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15326٨

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور�س الداخلية الربونزي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153269

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س الرجالية وم�ستلزمات الرجالية وجتارة امل�سار.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة اخلابورة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153271

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتب اإداري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع رمال ال�سيف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153272

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تفريغ احلمولة، النقل اللوجي�ستي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دليل امل�ستقبل لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/7

-173-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153274

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدينة الريان للتكنولوجيا �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153276

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العناية باجلمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جواهر الكيومي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153277
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلية وعيادة البيطرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غيث م�سقط للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1532٨4
فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االخرتاع،  براءات  اخلرائط  ر�سم  املتعلقة  القانونية  اال�ست�سارات 
الن�سر  اإدارة حقوق  الفكرية،  امللكية  ا�ست�سارات  التحكيم،  خدمات 

والتاأليف، ترخي�س امللكية الفكرية، ر�سد حقوق امللكية الفكرية لغايات اال�ست�سارة القانونية، 
على  بالتفاو�س  مرتبطة  قانونية  خدمات  للرتاخي�س،  قانونية  اإدارة  القانونية،  اأبحاث 
اأو  عام  القانونية)دعم  الدعوة  القانونية، خدمات  املراقبة  الغري، خدمات  ل�سالح  العقود 

تو�سية ل�سبب اأو �سيا�سة معينة، خدمات اإعداد الوثائق القانونية)مكاتب املحاماة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدالعزيز اأمبو�سعيدي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1532٨5

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية)�سيدلية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سابيح الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1532٨6

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة الأجهزة االت�ساالت الطرفية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النه�سة املتجددة للخدمات التكنولوجية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1532٨7

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجمة احلا�سوب، حتليل اأنظمة حا�سوب، ت�سميم اأنظمة حا�سوب، حتميل برامج حا�سوبية، 

ا�ست�سافة  املعلومات،  تكنولوجيا  فـي  اال�ست�سارة  احلا�سوبية،  الربجميات  فـي  ا�ست�سارات 

اخلدوم، احلو�سبة ال�سحابية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق للتقنيات املتقدمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1532٨٨

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل الربي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سقر ال�سحراء للخدمات اللوج�ستية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1532٨9

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بوابات  احلديد(،  ومنتجات  حديدية)اأعمال  األواح  االأملنيوم(،  ومنتجات  اأملنيوم)اأعمال 

واأجهزة  ومنتجات  لالأثاث)اأعمال  معدنية  جتهيزات  �سي(،  فـي  ب�س  يو  معدنية)اأعمال 

املطابخ(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اإنفنتي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153290

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم واإدارة احلفالت املو�سيقية، تنظيم احلفالت الراق�سة، تنظيم حفالت ترفيه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النعمان لتنظيم احلفالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153291

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم دواجن غري حية)ذبح وتهيئة الدواجن )م�سلخ دواجن((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة حممد بن �سامل احلرا�سي للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153292

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق)بيع اخل�سراوات والفواكه والتمور(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربيع دم�سق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٨/2022/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153293

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املعجنات واحللويات )بوتيك(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ينابيع �سمائل املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٨/2022/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153294

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س، االأحذية، اأدوات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو فهد الرديني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٨/2022/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153295

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الدراجات الهوائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع العندم للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٨/2022/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153297

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة اأكاليل الزهور، الب�ستنة، تن�سيق الزهور، زراعة النباتات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الغ�سق املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٨/2022/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153299
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمارة املتحدة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٨/2022/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153300
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  واإعالن،  دعاية  واالإعالن،  الدعاية  مواد  حتديث  واالإعالن،  الدعاية  مواد  ن�سر 
وكاالت الدعاية واالإعالن، خدمات اإعداد مناذج الدعاية واالإعالن اأو ترويج املبيعات، ترويج 
معلومات  بالتجزئة،  البيع  لغايات  االإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�س  لالآخرين،  املبيعات 
جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، عرو�س االأزياء لالأغرا�س 
اإنتاج االأفالم االإعالنية، ت�سويق، توفري معلومات االأعمال عن طريق  الرتويجية تنظيم 
مواقع االإنرتنت، ت�سميم مواد دعائية، فهر�سة مواقع الويب لغايات جتارية اأو اإعالنية، 

اإنتاج برامج الت�سوق عن بعد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للهند�سة والتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٨/2022/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153301

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات 

اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجماد اخلوير للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٨/2022/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153302

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االأدوات الطبية وملحقاتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االبتكارات لالأعمال الفنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٨/2022/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153304
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون اللوز، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، كرميات تبيي�س الب�سرة، م�ستح�سرات 
ال�سعر، م�ستح�سرات جتميل للرمو�س، م�ستح�سرات �سقل،  مكياج، م�ستح�سرات جتعيد 
م�ستح�سرات جتميل، كرميات جتميلية، م�ستح�سرات اإزالة املكياج، بخور، زيوت عطرية، 
خال�سات زهور عطور، عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور، م�ستح�سرات تبخري عطور، زيوت 
لغايات التجميل، زيوت للعطور والروائح، نعناع ل�سناعة العطور، م�سك ل�سناعة العطور، 
عطور، �سناعة عطور، �سابون الإزالة الروائح الكريهة، �سابون م�ساد للعرق، عطور زيوت 

طيارة، اأعواد البخور، م�ستح�سرات لتنعيم ال�سعر، م�ستح�سرات جتميل نباتية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحاب اخلري لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٨/2022/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153307
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأجهزة احلا�سب االآيل وملحقاتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مل�سات النجاح الرائدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٨/2022/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153309

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور والبخور، بيع الورود والهدايا، بيع ال�ساعات، بيع املالب�س والكماليات واملالب�س 

الريا�سية، بيع املواد الغذائية، بيع الع�سائر، الطباعة على االآلة الكاتبة اأو احلا�سوب، بيع 

املواد القرطا�سية، بيع م�ستلزمات اأدوات اخلياطة، بيع بطاقات االأفراح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التاج امللكي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٨/2022/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153310

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري املركبات، تاأجري ال�سيارات، النقل بال�سيارات، النقل باحلافالت، تاأجري احلافالت، 

النقل، نقل ركاب، النقل ب�سيارات االأجرة، النقل اللوجي�ستي، خدمات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سواطئ الفيحاء للتجارة الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٨/2022/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153313

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارة �سحية، الرعاية ال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأعلى لتجارة املعدات الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٨/2022/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153324

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تخطيط  املالب�س،  تاأجري  ال�سهرة،  مالب�س  تاأجري  االجتماعية،  احلفالت  فـي  الو�سافة 

وترتيب ملرا�سم الزفاف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روا�سي العافية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٨/2022/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153325

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملمع اأظافر، اأظافر م�ستعارة، م�ستح�سرات العناية باالأظافر، ملمع اأظافر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهنوف لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٨/2022/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153326

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س جاهزة )املالب�س واأحذية وحقائب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فن الورد لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٨/2022/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153327

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوعد الدولية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٨/2022/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15332٨

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احللويات واملك�سرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روا�سي ويهي املر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٨/2022/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153330

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح االأجهزة الكهربائية)تركيب و�سيانة حموالت الطاقة الكهربائية(، اإ�سالح 

مد  واالأر�سية((،  )الهوائية  الكهربائية  الطاقة  اأ�سالك  و�سيانة  الطاقة)تركيب  اأ�سالك 

الكابالت)مد الكابالت الكهربائية(، خدمات الكهربائيني)اأعمال اإدخال التيار الكهربائي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة تقنية الكهرباء للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153332

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات التجميل والعطور واملنتجات العطرية والعود والبخور وال�سابون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة جمان الكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153334

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلياطة)تف�سيل وخياطة العبايات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط هدب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153335

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف احليوانات والعناية بها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأم رائد احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9

-190-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153336

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القائد االأول

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153337

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�سحاق بن حممد ال�سحي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15333٨
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العبوات، ت�سميم برامج  ال�سناعي، خدمات ت�سميم  الت�سميم  الداخلي،  الديكور  ت�سميم 
حا�سوبية، ت�سميم االأزياء، ت�سميم الفنون التخطيطية، ت�سميم �سناعي، ت�سميم اأنظمة 
فـي جمال  اال�ست�سارة  االإنرتنت، خدمات  فـي ت�سميم مواقع  ا�ست�سارية  حا�سوب، خدمات 
االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية، الت�سميم الداخلي، ت�سميم بطاقة عمل، ت�سميم الر�سوم 

البيانية ملواد ترويجية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار الروؤية امل�ستقبلية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153339
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم دواجن غري حية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االإح�سان للم�ساريع ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153340

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مدر�سة حتفيظ القراآن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة زوايا اجلزيرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153341

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طب االأ�سنان، التمري�س الطبي، خدمات العالج، خدمات مراكز ال�سحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ممرات الفتح لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153342

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريق اخلليج الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153343

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مالك الدولية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153344

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز، اأطعمة خفيفة موؤ�س�سة على االأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروؤية اخلليجية الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153345

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�س  خياطة  تف�سيل  )حمالت  العربية  الرجالية  املالب�س  وحياكة  وخياطة  تف�سيل 

الرجالية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واحة بدبد للم�ساريع احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153346

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املدينة الف�سية املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15334٨

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحذية ذات �ساق طويلة، �سياالت للمالب�س، ياقات مالب�س، �سراويل حتتية،  لبا�س القدم، 

�سدارات مالب�س داخلية، مالب�س كتانية، �ساالت، �سرتات، جوارب ق�سرية، مالب�س، مالب�س 

جاهزة، بنطلونات ق�سرية مالب�س، بنطلونات، مالب�س خارجية، اأو�سحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سطورة العوابي لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153351

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج مياه ال�سرب املعدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلطان بن را�سد بن حممد الكعبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153352

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما املحروقية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153353

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االأجهزة املنزلية وال�ساعات واالإلكرتونيات واحلا�سب االآيل وملحقاته.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأم �سند�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153354

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخل�سرم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153356

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوي اللحوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع منذر العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153374

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي امل�سروبات والطعام، مقاهي املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اجلنيبي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153375
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متائم جموهرات، اأ�ساور جموهرات، حلي �سغرية للمجوهرات، 
�سال�سل �ساعات، قالئد جموهرات، ما�س، جموهرات، �ساعات، 
الآلئ جموهرات، �سبائك من معادن نفي�سة، خوامت جموهرات، 
اأقراط، دبابي�س جموهرات، حلقات للمفاتيح مفاتيح م�سقوقة 

بها حلي �سغرية اأو �سال�سل �سغرية للزينة، جموهرات جمتزعة، علب للمجوهرات، خرز 
ل�سنع املجوهرات، م�سابح، قالئد �سل�سلية جموهرات، حلي �سغرية ل�سال�سل املفاتيح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة حامت بن حممد بن �سعيد العمري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153377
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جممع طبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإطاللة اجلود

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15337٨

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور ال�سريه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1533٨0

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفيه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مفتاح ال�سحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1533٨1

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الذهب واملجوهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزوردي ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1533٨2

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�سيارات واملركبات امل�ستعملة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرتفعات امللدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1533٨4

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية واالإمدادات الطبية، 

خدمات البيع باجلملة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية واالإمدادات 

الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقوى لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1533٨6

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع املالب�س الريا�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سدى اجلماهري للريا�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1533٨7

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ت�سريح ال�سعر)ت�سفيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت القرم لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153391

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمغ خام اأو معالج جزئيا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربيع �سحار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153393

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل اأبو حمار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153400

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سلف للم�ساريع املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153405

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الف�سول االأربعة الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153407

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات، تركيب واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء، ت�سحيم املركبات، غ�سل 

املركبات، الغ�سيل، تلميع املركبات، معاجلة املركبات مبواد م�سادة لل�سداأ، حمطات خدمة 

م�ساعدات  املركبات،  تنظيف  املركبات،  �سيانة  وال�سيانة،  بالوقود  التعبئة  اإعادة  املركبات 

اإ�سالح املركبات املعطلة ت�سليح، اإعادة بناء املحركات املعطلة اأو التالفة جزئيا، اإعادة بناء 

�سحن  العجالت،  موازنة  ال�سيارات،  بطاريات  تغيري  جزئيا،  التالفة  اأو  املعطلة  املاكينات 

املركبات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�س اجلزيرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 13034٨

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعليم االأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مالمح خور ر�سل املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 14٨561

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

و�سابون  التجميل  وم�ستح�سرات  العطور  وبيع  وال�سيل  الن�سائية  العبايات  ت�سويق)بيع 

الزينة والبخور وبيع احللي اال�سطناعية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلزانة الزرقاء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15361٨

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سماك الكوي ال�سبوط امللون، حية، طيور  اأ�سماك حية،  خدمات البيع لـ )حيوانات حية، 

كالب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هالل وعبداملجيد املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152٨99

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التعليم العايل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخليط الرفيع للخدمات العامة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153053

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رحاب املعبيلة للم�ساريع الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
جمـــل�ص  لـــدول  التجاريــة  العالمـات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 15042
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/11/٦م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 720 فـي 2002/1/٦م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: بيمارك�ص ليميتيد 
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: بي فرن�سايز ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: جري�سي

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2020/11/12م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/4/18م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 15042
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/11/٦م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 720 فـي 2002/1/٦م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: بي فرن�سايز ليمتد 
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة قمة ال�سيافة �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:488 ر.ب:122

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/4/12م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/4/18م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 24748

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3٩

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/12/٦م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 772 فـي 2004/8/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: بيمان بنغالدي�ص ايرلينز ليمتد

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: اأحمد �سالح البلو�سي للتجارة �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الغربة، ولية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/4/10م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/4/18م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1394
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1992/11/22م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 483 فـي 1992/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بي اأر اأف �سنغافورة فودز بي تي اإي. ال تي دي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بي اأر اأف جي اأم بي اأت�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: من�ساوية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اجنارجا�سي 37 , 1030 فيينا, النم�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: النم�سا 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2017/12/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 4/18/ 2022م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 29097 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/5م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 786 فـي 2005/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بي اأر اأف برازيل فوودز ا�س اإيه
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بي اأر اأف جي اأم بي اأت�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: من�ساوية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اجنارجا�سي 37 , 1030 فيينا, النم�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: النم�سا 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2017/12/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 4/18/ 2022م
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ا�ستــــدراك

بالإ�صــارة اإلى اإعالن بدء اأعمـال الت�صفيـــة ل�صركـة ظالل جزماء الوطنية للتجارة - تو�صية، 

املن�صـور فـي اجلريــدة الر�صميـــة العـــدد )١٣٦١(، ال�صـادر بتاريــــخ ٢٣ �صفر ١٤٤٢هـ، املوافـق 

١١ اأكتوبر ٢٠٢٠م، تنـــوه وزارة التجـــارة وال�صناعــــة وترويــج ال�صتثمــار اإلى اأنه قد مت عزل 

امل�صفي/ مكتب النجاح لتدقيق احل�صابات، وتعيني الفا�صل/ علي بن �صامل بن مبارك املغيزوي، 

م�صفيــــا لل�صركـــة املذكورة اأعـــــاله، وعلـــى اجلميـــع مراجعــــة امل�صفــــي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمال ال�صركة على العنوان الآتي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : ٣٥٤ ر.ب : ٣١٥

هاتف رقم : ٩٩٧٤٥١١٤

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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ا�ستــــدراك

بالإ�صــارة اإلى اإعالن بدء اأعمـال الت�صفيـــة ل�صركـة ماآثر جزماء الوطنية للتجارة - تو�صية، 

املن�صـور فـي اجلريــدة الر�صميـــة العـــدد )١٣٦١(، ال�صـادر بتاريــــخ ٢٣ �صفر ١٤٤٢هـ، املوافـق 

١١ اأكتوبر ٢٠٢٠م، تنـــوه وزارة التجـــارة وال�صناعــــة وترويــج ال�صتثمــار اإلى اأنه قد مت عزل 

امل�صفي/ مكتب النجاح لتدقيق احل�صابات، وتعيني الفا�صل/ علي بن �صامل بن مبارك املغيزوي، 

م�صفيــــا لل�صركـــة املذكورة اأعـــــاله، وعلـــى اجلميـــع مراجعــــة امل�صفــــي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمال ال�صركة على العنوان الآتي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : ٣٥٤ ر.ب : ٣١٥

هاتف رقم : ٩٩٧٤٥١١٤

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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ا�ستــــدراك

بالإ�صــارة اإلى اإعالن بدء اأعمـال الت�صفيـــة ل�صركـة كناري جزماء احلديثة للتجارة - تو�صية، 

املن�صـور فـي اجلريــدة الر�صميـــة العـــدد )١٣٦١(، ال�صـادر بتاريــــخ ٢٣ �صفر ١٤٤٢هـ، املوافـق 

مت  قد  اأنه  اإلى  ال�صتثمــار  وترويــج  وال�صناعــــة  التجـــارة  وزارة  تنـــوه  ٢٠٢٠م،  اأكتوبر   ١١

عزل امل�صفي/ مكتب النجاح لتدقيق احل�صابات، وتعيني الفا�صلة/ رحمة بنت ربيع بن �صامل 

اجلنيبية، م�صفيـــة لل�صركـــة املذكورة اأعـــــاله، وعلـــى اجلميـــع مراجعــــة امل�صفــــية فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمال ال�صركة على العنوان الآتي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : ٣٥٤ ر.ب : ٣١٥

هاتف رقم : ٩٩٧٤٥١١٤

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

ا�ستــــدراك

اإلى اإعالن بدء اأعمـال الت�شفيـــة ل�شركـة �شماء �شناو املتحدة �ش.م.م، املن�شـور فـي  بالإ�شــارة 

املوافـق  ١٤٤٢هـ،  الثانية  جمادى   ٣ بتاريــــخ  ال�شـادر   ،)١٣75( العـــدد  الر�شميـــة  اجلريــدة 

١7 يناير ٢٠٢١م، تنـــوه وزارة التجـــارة وال�شناعــــة وترويــج ال�شتثمــار اإلى اأنه قد مت عزل 

امل�شفي/ مكتب البيان للتدقيق واملراجغة، وتعيني الفا�شل/ علي بن عبداللـه بن علي البلو�شي، 

م�شفيــــا لل�شركـــة املذكورة اأعـــــاله، وعلـــى اجلميـــع مراجعــــة امل�شفــــي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : ٩٤ ر.ب : ٣١١

هاتف رقم : ٩٢٣٥٥٥١٦

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

بدر بن علي بن �صلطان ال�صوافـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صليف الغربية - تو�صية
يعلن بدر بن علي بن �صلطان ال�صوافـي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة  ال�صليف الغربية - تو�صية,
املوؤرخ  ال�صركاء  التفاق  وفقا   ,٧٠٧٦١٩٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة 
الغـيــــر, وعلـــى  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  ٢٠٢٢/٤/٤م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب: 208 ر.ب: 511
هاتف رقم: 99340204

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأعايل ال�صليف  - تو�صية

يعلن بدر بن علي بن �صلطان ال�صوافـي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة اأعايل ال�صليف  - تو�صية,
املوؤرخ  ال�صركاء  التفاق  وفقا   ,١١٤٢٠٦١ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة 
الغـيــــر, وعلـــى  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  ٢٠٢٢/٤/٥م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب: 208 ر.ب: 511
هاتف رقم: 99340204

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صليف  الوطنية - تو�صية

يعلن بدر بن علي بن �صلطان ال�صوافـي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ال�صليف  الوطنية - تو�صية,
املوؤرخ  ال�صركاء  التفاق  وفقا   ,٧٠٧٦٢٠٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة 
الغـيــــر, وعلـــى  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  ٢٠٢٢/٤/٥م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب: 208 ر.ب: 511
هاتف رقم: 99340204

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

يون�ص بن �صيف بن حمود ال�صعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نخيل ال�صويق للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة نخيل ال�صويق للتجارة  يعلن يون�س بن �صيف بن حمود ال�صعدي 
واملقاوالت �س.م.م, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٠٠٠٦, وللم�صفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: 5٦ ر.ب: 315

هاتف رقم: 9393٦282
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

مرت�صى بن حم�صن بن علي اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جبال احلزم للتجارة - تو�صية
 - للتجارة  احلزم  �صركة جبال  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  اللواتي  علي  بن  بن حم�صن  يعلن مرت�صى 
ال�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٥٦٤٣٥٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  تو�صية, 
اأمــام الغـيــــر,  املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٨م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة 
علــى  ال�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�صفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

العنوان االآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: 99319795
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مطعم املحيط الهندي �ص.م.م

يعلن مرت�صى بن حم�صن بن علي اللواتي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة مطعم املحيط الهندي 
�س.م.م, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٦٣٥٤١٧, وفقا التفاق ال�صركاء املوؤرخ 
٢٠٢٢/٣/٢٨م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: 99319795
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

 بدر بن اأ�صرف بن مو�صى اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بهجة خلوف للتجارة �ص.م.م

للتجارة  خلوف  بهجة  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  اللواتي  مو�صى  بن  اأ�صرف  بن  بدر  يعلن 
�س.م.م, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٩٦٦٤, وفقا التفاق ال�صركاء املوؤرخ 
الغـيــــر, وعلـــى  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  ٢٠٢٢/٤/٥م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية اإبراء - حمافظة �صمال ال�صرقية

هاتف رقم: 99474800
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

�صيف بن حمود بن �صيف ال�صعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة وادي ال�صبيخي للتجارة - تو�صية

يعلن �صيف بن حمود بن �صيف ال�صعدي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة وادي ال�صبيخي للتجارة - 
الـتجاري بالرقـم ٣١٤٣٤٣٠, وللم�صفي وحـده حــــــق  اأمانة ال�صجل  تو�صية, وامل�صجلة لدى 
متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 9393٦282

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

عبداللـه بن حممد بن �صامل ال�صاملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة متور احلائمة للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلن عبداللـه بن حممد بن �صامل ال�صاملي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة متور احلائمة للتجارة 
واملقاوالت - تو�صية , وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١١٠١٥١٧, وللم�صفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: 1 ر.ب: 400

هاتف رقم: 92130974
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صيل احلامية للتجارة - ت�صامنية

 - للتجارة  احلامية  اأ�صيل  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�صاملي  �صامل  بن  حممد  بن  عبداللـه  يعلن 
ت�صامنية, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٤١٢٩, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: 1 ر.ب: 400

هاتف رقم: 92130974
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

فاطمة بنت علي بن حممد الرو�صدية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة براحة الفلج للتجارة - ت�صامنية

اأنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة براحة الفلج للتجارة -  تعلن فاطمة بنت علي بن حممد الرو�صدية 
وحـدها  وللم�صفية   ,٣٢٢٨٥٩٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  ت�صامنية, 
حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــية فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: 9324٦490
كمــــا تدعــــو امل�صفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـية 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ما�صة احلد �ص.م.م

تعلن فاطمة بنت علي بن حممد الرو�صدية اأنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة ما�صة احلد �س.م.م , 
وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤٤٠٧١, وللم�صفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 
ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــية فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية لوى - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: 9324٦490
كمــــا تدعــــو امل�صفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـية 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع الدلو احلديثة �ص.م.م

الدلو  م�صاريع  �صركة  بت�صفـيــة  تقــوم  اأنـها  الرو�صدية  حممد  بن  علي  بنت  فاطمة  تعلن 
وللم�صفية   ,١١٧١٦٠٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �س.م.م,  احلديثة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

امل�صفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: 9324٦490
كمــــا تدعــــو امل�صفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـية 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــية

يو�صف بن علي بن �صعيد احل�صرمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة و�صط املحيط للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن يو�صف بن علي بن �صعيد احل�صرمي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة و�صط املحيط للتجارة 
اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٧٩٦٩٠٩, وفقا التفاق  واملقاوالت �س.م.م, وامل�صجلة لدى 
ال�صركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٥م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: 9922٦002
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

اأحمد بن حمود بن حممد ال�صعيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ربوع احلوية الوطنية - ت�صامنية

اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ربوع احلوية الوطنية -  اأحمد بن حمود بن حممد ال�صعيلي  يعلن 
ت�صامنية, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١١٩٣٨٠٥, وفقا التفاق ال�صركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٠م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 9591٦913
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

عبداللـه بن نا�صر بن حمدان اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأم  �صيح للتجارة - ت�صامنية

 - للتجارة  �صيح  اأم  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  اللواتي  بن حمدان  نا�صر  بن  عبداللـه  يعلن 
ت�صامنية, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٥١٣٢٣٠, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 9324٦490

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

ماجد بن �صعيد بن ماجد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قرن العلم للخدمات �ص.م.م

يعلن ماجد بن �صعيد بن ماجد احلارثي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة قرن العلم للخدمات 
ال�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٢٣١٤١٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �س.م.م, 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٤/٣م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 95814455

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

اأحمد بن طالب بن اإبراهيم البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رمال عوتب املميزة للتجارة �ص.م.م 

يعلن اأحمد بن طالب بن اإبراهيم البلو�صي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة رمال عوتب املميزة 
للتجارة �س.م.م, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٢٢٩٤٩٤, وللم�صفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: 1252 ر.ب: 311
هاتف رقم: 99884558

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

حممد بن متان بن �صامل املع�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مليار للعقار واال�صتثمار �ص.م.م

يعلن حممد بن متان بن �صامل املع�صني اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة مليار للعقار واال�صتثمار 
�س.م.م, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٧٢٩٥, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 99490772

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

من�صور بن اأحمد بن �صهيل نورات العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنوم  ال�صرق الف�صية للتجارة - تو�صية

يعلن من�صور بن اأحمد بن �صهيل نورات العمري اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة جنوم ال�صرق 
 ,١٢٧٢٩٢١ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  تو�صية,   - للتجارة  الف�صية 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 992٦2220
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

-226-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

علي بن �صعيد بن حميد ال�صيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صواحل حي عا�صم للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن علي بن �صعيد بن حميد ال�صيابي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة  �صواحل حي عا�صم للتجارة 
اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٥٤٥٣٤٥, وفقا التفاق  واملقاوالت �س.م.م, وامل�صجلة لدى 
ال�صركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٢م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب: 258 ر.ب: 121

هاتف رقم: 97191970
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

حممد بن عي�صى بن مو�صى اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رميا�ص للمجوهرات �ص.م.م

للمجوهرات  �صركة رميا�س  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  اللواتي  بن مو�صى  بن عي�صى  يعلن حممد 
بالرقـم ١١٦٦٩٨٢, وللم�صفي وحـده حــــــق  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  �س.م.م, وامل�صجلة لدى 
متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 99328009
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

 عي�صى بن حممد بن �صليمان اجله�صمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اجله�صمي الذهبية - تو�صية
اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة اجله�صمي الذهبية  يعلن عي�صى بن حممد بن �صليمان اجله�صمي 
- تو�صية, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٢٠٤٢٢٥, وفقا التفاق ال�صركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٤/٩م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية قريات - حمافظة م�صقط

�ص.ب: 131 ر.ب:120
هاتف رقم: 99077908

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

اأحمد بن حممد بن علي الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ردوم اخلليج للتجارة �ص.م.م
يعلن  اأحمد بن حممد بن علي الكلباين اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ردوم اخلليج للتجارة 
�س.م.م, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦٥٥٦٩, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب: 399 ر.ب:322
هاتف رقم: 993٦7399

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

حممد بن خليفة الهدابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مطعم الوعد املتحد �ص.م.م

املتحد �س.م.م,  الوعد  �صركة مطعم  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  الهدابي  يعلن حممد بن خليفة 
وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٧٥١١, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 990033٦7

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

زهران بن حممد بن �صيف اليعربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زهران اليعربي و�صريكه للتجارة �ص.م.م

يعلن زهران بن حممد بن �صيف اليعربي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة زهران اليعربي و�صريكه 
للتجارة �س.م.م, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٢٨٨٦٥٣, وللم�صفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب: 123 ر.ب: 511
هاتف رقم: 99731233

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

خالد بن �صعيد بن خنفور الها�صمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الزراعية ال�صرقية �ص.م.م

ال�صرقية  الزراعية  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  الها�صمي  خنفور  بن  �صعيد  بن  خالد  يعلن 
ال�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٣٥٠٥٩٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �س.م.م, 
املوؤرخ ٢٠٢١/١١/٧م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية الكامل والوافـي - حمافظة جنوب ال�صرقية

�ص.ب: 70 ر.ب: 412
هاتف رقم: 99384٦20

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي 

مانع بن حافظ بن عو�ص الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املا�صة ريف اجلنوب للتجارة - ت�صامنية

املا�صة ريف اجلنوب  اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة  الكثريي  يعلن مانع بن حافظ بن عو�س 
للتجارة - ت�صامنية, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩١٩٤١, وللم�صفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 99087787

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

حممد عبداللـه �صباح بامتريا �صجنعه
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صقط اللوج�صتية االأولى �ص.�ص.و
يعلن حممد عبداللـه �صباح بامتريا �صجنعه اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صقط اللوج�صتية 
االأولى �س.�س.و, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٣٢٦٢, وللم�صفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: 98100108
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي 

علي بن �صالح بن خمي�ص الزرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة اأبو ح�صني الزرعي للتجارة واملقاوالت - تو�صية

الزرعي  ح�صني  اأبو  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  الزرعي  خمي�س  بن  �صالح  بن  علي  يعلن 
 ,١١٠٨١٧٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  تو�صية,   - واملقاوالت  للتجارة 
فـي  ال�صركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٦م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�صركاء  وفقا التفاق 
الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية جعالن بني بو علي  - حمافظة جنوب ال�صرقية

هاتف رقم: 92212435
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

مكتب رجب الكثريي و�صركاه للمحاماة واال�صت�صارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صيفة العاملية �ص.م.م
يعلن مكتب رجب الكثريي و�صركاه للمحاماة واال�صت�صارات القانونية اأنـه يقــوم بت�صفـيــة 
بالرقـم ١٢٥٣٤٨٧,  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �س.م.م,  العاملية  ال�صيفة  �صركة 
وفقا التفاق ال�صركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٣١م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي 
الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�صقط

�ص.ب: 3888 ر.ب: 112
هاتف رقم: 24700138 فاك�ص رقم: 24703387

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي 

مهنا بن عبدالرحمن بن يربوع بيت ن�صيب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأما�صي ظفار للتجارة �ص.م.م
يعلن مهنا بن عبدالرحمن بن يربوع بيت ن�صيب اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة اأما�صي ظفار 
للتجارة �س.م.م, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٢٠٥٢, وللم�صفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: 912 ر.ب: 211
هاتف رقم: 990٦2229

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

مكتب اأطل�ص - حما�صبون قانونيون وا�صت�صاريون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة مكتب تنمية املهارات الرائدة خلدمات التدريب �ص.م.م

يعلن مكتب اأطل�س - حما�صبون قانونيون وا�صت�صاريون - اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة مكتب 
الـتجاري  اأمانة ال�صجل  املهارات الرائدة خلدمات التدريب �س.م.م, وامل�صجلة لدى  تنمية 
بالرقـم ١١٧٨١٩٥, وفقا التفاق ال�صركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٥م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
روي - �صكة رقم: 3707 - مبنى رقم: 524 - �صقة رقم: 21 

�ص.ب: 192 ر.ب: 112
هاتف رقم: 2470٦500

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي 

بدر بن علي بن حمد ال�صبحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دار ال�صراع الوطنية �ص.م.م
يعلن بدر بن علي بن حمد ال�صبحي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة دار ال�صراع الوطنية �س.م.م, 
وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١١١٠٧٠٥, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: 12٦1 ر.ب: 111
هاتف رقم: 9959٦889

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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زهران بن خلفان التوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رياح اخلليج املتحدة �ص.�ص.و
املتحدة �س.�س.و,  رياح اخلليج  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  التوبي  يعلن زهران بن خلفان 
املوؤرخ  ال�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٣٧٤٠٣٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة 
٢٠٢٢/٤/١٢م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 92120773
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

املنذر بن اأحمد بن �صامل املرهون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ت�صنيم ال�صاملة للتجارة �ص.م.م

يعلن  املنذر بن اأحمد بن �صامل املرهون اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ت�صنيم ال�صاملة للتجارة 
�س.م.م, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٨٣٢٨, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 99292530

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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عي�صى بن جمعة بن دروي�ص البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خط الباطنة اجلديد للتجارة �ص.م.م

يعلن عي�صى بن جمعة بن دروي�س البلو�صي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة خط الباطنة اجلديد 
للتجارة �س.م.م, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤٤٩٣٣, وللم�صفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 9٦123127

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نور الهدى احلديثة للتجارة - تو�صية

يعلن عي�صى بن جمعة بن دروي�س البلو�صي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة نور الهدى احلديثة 
وللم�صفي   ,١١٣٩١٨٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  تو�صية,   - للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 9٦123127

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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اأحمد بن حممد بن علي الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ردوم للطاقة - تو�صية

يعلن  اأحمد بن حممد بن علي الكلباين اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ردوم للطاقة - تو�صية, 
وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٢١٨٨, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: 993٦7399
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صيول الدار للتجارة �ص.م.م

للتجارة  الدار  �صيول  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكلباين  اأحمد بن حممد بن علي  يعلن 
�س.م.م, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١١٩١٢٦٧, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: 993٦7399
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

-236-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

عبداملجيد بن �صعيد بن عبداللـه الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأمواج ال�صيب الدولية �ص.م.م
اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة اأمواج ال�صيب  يعلن عبداملجيد بن �صعيد بن عبداللـه الرواحي 
التفاق  وفقا   ,١٢٤٠٦٥٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �س.م.م,  الدولية 
ال�صركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٢م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب: ٦20 ر.ب: 115
هاتف رقم: 925٦7423

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

عمر بن را�صد بن عبداللـه البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأر�ص االأهرامات للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلن  عمر بن را�صد بن عبداللـه البادي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة اأر�س االأهرامات للتجارة 
واملقاوالت �س.م.م, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤٦٣٦٩, وفقا التفاق 
الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٢/٢٣م,  املوؤرخ  ال�صركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة م�صقط

هاتف رقم: 99708708
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

حمري بن حممد بن عبداللـه املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صياء الفجر املتكامل - ت�صامنية

يعلن  حمري بن حممد بن عبداللـه املعمري اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صياء الفجر املتكامل - 
ت�صامنية, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧١٠١٣, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: ٦4٦ ر.ب: 319

هاتف رقم: 91173373
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

�صالح بن اأحمد بن عبداللـه البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دوناور البادي اخلليج �ص.م.م

يعلن �صالح بن اأحمد بن عبداللـه البادي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة دوناور البادي اخلليج 
�س.م.م, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٣٣٤١, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: 721 ر.ب: 115

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

�صيف بن علي بن حممد ال�صاحلي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة �صيف بن علي بن حممد ال�صاحلي وولده للتجارة - تو�صية

بن  علي  بن  �صيف  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�صاحلي  حممد  بن  علي  بن  �صيف  يعلن 
حممد ال�صاحلي وولده للتجارة - تو�صية, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ,٣٣٠٠٤٦٣
اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
هاتف رقم: 99339700

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الباطنة لت�صويق منتجات اجلابرو �ص.م.م

يعلن �صيف بن علي بن حممد ال�صاحلي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة الباطنة لت�صويق منتجات 
اجلابرو �س.م.م, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٢٧٦٠, وللم�صفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 99339700

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

يعقوب بن حمود بن حميد الرا�صدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة تالل �صمد اجلديدة للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلن يعقوب بن حمود بن حميد الرا�صدي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة تالل �صمد اجلديدة 
 ,١١٧٤٠٦٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  تو�صية,   - واملقاوالت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 99022055

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

هالل بن علي بن عبداللـه العزري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صواء جرنان العاملية - ت�صامنية
يعلن هالل بن علي بن عبداللـه العزري اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة اأ�صواء جرنان العاملية - 
ت�صامنية, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٣٠٩٦٦٣, وفقا التفاق ال�صركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٧م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب: 503 ر.ب: ٦14
هاتف رقم: 925772٦2

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

خمي�ص بن حميد بن حمد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة �صما الباطنة املميزة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

املميزة  الباطنة  �صما  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  البادي  بن حمد  بن حميد  يعلن خمي�س 
للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤٤٤١٤,  
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب: 75 ر.ب: 319
هاتف رقم: 99٦19099

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

جمال بن علي بن �صليمان ال�صملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صموخ املجد الف�صية �ص.م.م
اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صموخ املجد الف�صية  يعلن جمال بن علي بن �صليمان ال�صملي 
ال�صركاء  بالرقـم ١٢٤٣٨٩٣,  وفقا التفاق  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  وامل�صجلة لدى  �س.م.م, 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٨م وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب: 1022 ر.ب: 515
هاتف رقم: 95538254

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

�صالح بن حميد بن �صعيد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صارف عز للتجارة واملقاوالت - تو�صية

اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صارف عز للتجارة  يعلن �صالح بن حميد بن �صعيد احلارثي 
واملقاوالت - تو�صية, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٠٠٧٢٤١, وللم�صفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 99005٦89

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

�صامل بن علي بن حممد احلكماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رمال حدري بالد للتجارة واملقاوالت - تو�صية 

بالد  حدري  رمال  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلكماين  حممد  بن  علي  بن  �صامل  يعلن 
 ,١١٥٦٣٢١ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  تو�صية,   - واملقاوالت  للتجارة 
فـي  ال�صركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٨م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�صركاء  وفقا التفاق 
الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية الكامل والوافـي - حمافظة جنوب ال�صرقية

هاتف رقم: 9٦٦٦0995
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

عمر بن را�صد بن �صباع الر�صيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الهمة ال�صاخمة للتجارة �ص.م.م 

يعلن عمر بن را�صد بن �صباع الر�صيدي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة  الهمة ال�صاخمة للتجارة 
�س.م.م, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٧٧٥١, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�صويق - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: 9٦728883
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

وليد بن عبداللـه بن زاهر الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأنوار خفدي للتجارة واملقاوالت �ص.م.م 

يعلن وليد بن عبداللـه بن زاهر الغافري اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة اأنوار خفدي للتجارة 
واملقاوالت �س.م.م  , وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٧٤٠٣٢٦, وفقا التفاق 
الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١١/٢٠م,  املوؤرخ  ال�صركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية الر�صتاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب: 318 ر.ب: 318
هاتف رقم: 92388180

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

حممد بن هالل البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة حممد هالل البلو�صي للتجارة واملقاوالت �ص.�ص.و 

يعلن حممد بن هالل البلو�صي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة حممد هالل البلو�صي للتجارة 
اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٣٦٦٢٩٥, وللم�صفي  واملقاوالت �س.�س.و, وامل�صجلة لدى 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 9213198٦

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اال�صتثمارات وامل�صاريع �ص.م.م

يعلن حممد بن هالل البلو�صي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة اال�صتثمارات وامل�صاريع �س.م.م, 
وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٢١٤٩, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 9213198٦

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

زيد بن �صعيد بن ن�صري املنجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع برج ه�صا�ص الذهبية �ص.م.م
ه�صا�س  برج  م�صاريع  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  املنجي  ن�صري  بن  �صعيد  بن  زيد  يعلن 
التفاق  وفقا   ,١٢٩٣١٩٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �س.م.م,  الذهبية 
ال�صركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٤م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ص.ب: ٦5 ر.ب: 121
هاتف رقم: 99027333

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

ح�صام بن زهران بن زاهر االإ�صماعيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة ن�صيم ال�صماء ال�صافية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن ح�صام بن زهران بن زاهر االإ�صماعيلي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ن�صيم ال�صماء ال�صافية 
 ,١١٩٤٥١٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �س.م.م,  واملقاوالت  للتجارة 
فـي  ال�صركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٧م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�صركاء  وفقا التفاق 
الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: 99825587
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

�صعيد بن حميد بن �صعيد الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صياء املدينة الع�صرية �ص.م.م
يعلن �صعيد بن حميد بن �صعيد الكلباين اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صياء املدينة الع�صرية 
ال�صركاء  التفاق  وفقا   ,١١٤٨٤٢٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �س.م.م, 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٧م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب: 1٦2 ر.ب: 51٦
هاتف رقم: 9923٦048

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي

علي بن حممد بن �صيف املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صباب �صحار املجد �ص.م.م
يعلن علي بن حممد بن �صيف املقبايل اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صباب �صحار املجد �س.م.م, 
وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٢٨١٨١٥, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب: 311 ر.ب: 487
هاتف رقم: 997٦2423

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

زوينة بنت خلفان بن �صليمان ال�صرجية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االرتقاء خلدمات االإر�صاد والتاأهيل �ص.م.م

تعلن زوينة بنت خلفان بن �صليمان ال�صرجية اأنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة االرتقاء خلدمات 
اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٢٣٣٩٢٢, وفقا  االإر�صاد والتاأهيل �س.م.م, وامل�صجلة لدى 
فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�صفية  ٢٠٢٢/٣/١٣م,  املوؤرخ  ال�صركاء  التفاق 
الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: 1410 ر.ب: 112
هاتف رقم: 95303131

كمــــا تدعــــو امل�صفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـية 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�صفــية

نا�صر بن حممد بن �صامل الرا�صدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأرياف �صبت للتجارة - تو�صية
 - للتجارة  �صبت  اأرياف  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  الرا�صدي  �صامل  بن  بن حممد  نا�صر  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ,١٠٩٨٥٠٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  تو�صية, 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

 مكتب املهاد لال�شت�شارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شحة للخدمات الطبية �ش.م.م
يعلـن مكتب املهاد لال�صت�صارات ب�صفـتــه امل�صفـي ل�صركـة ال�صحة للخدمات الطبية �ش.م.م، 
اأعــمال الت�صفـية  انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم ١٠٩٥١٦٤، عـــن  اأمانـة ال�صجــل  لــدى  وامل�صجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفـي 

 مكتب املهني املحرتف لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االعتماد للرخام �ش.م.م
يعلـن مكتب املهني املحرتف لتدقيق احل�صابات ب�صفـتــه امل�صفـي ل�صركـة االعتماد للرخام 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٥٣٦٢٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفـي 

هزاع بن �شعيد بن خمي�ش البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خالد البادي و�شريكه للتجارة - تو�شية
و�صريكه  البادي  خالد  ل�صركـة  امل�صفـي  ب�صفـتــه  البادي  خمي�ش  بن  �صعيد  بن  هزاع  يعلـن 
للتجارة - تو�صية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٤٣٧٧٤، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفـي 

حمد بن �شامل بن عي�شى احلرا�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلليج لالألياف ال�شناعية �ش.م.م
لالألياف  اخلليج  ل�صركـة  امل�صفـي  ب�صفـتــه  احلرا�صي  عي�صى  بن  �صامل  بن  حمد  يعلـن 
ال�صناعية �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٧٠٨٣٠، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفـي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

ماجد بن اأحمد بن حميد امل�شكري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شورة االإبداع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن ماجد بن اأحمد بن حميد امل�صكري ب�صفـتــه امل�صفـي ل�صركــــة �صورة االإبداع للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقــم ١٠٤٢٣٠٢، عن انتهاء 

اأعــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفـي

عبدالعزيز بن طالب بن علي الرئي�شي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نقطة التحول للتجارة �ش.م.م
التحول  نقطة  ل�صركــــة  امل�صفـي  ب�صفـتــه  الرئي�صي  علي  بن  طالب  بن  عبدالعزيز  يعلـن 
انتهاء  عن   ،١٠٨٨٩١٩ بالرقــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفـي

خالد بن عي�شى بن حمد ال�شحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شواطئ اآ�شيا لالإن�شاءات الهند�شية �ش.م.م
يعلـن خالد بن عي�صى بن حمد ال�صحي ب�صفـتــه امل�صفـي ل�صركـة �صواطئ اآ�صيا لالإن�صاءات 
الهند�صية �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٧٢٢١١، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفـي 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكفاءة الراقية للتجارة �ش.م.م

يعلـن خالد بن عي�صى بن حمد ال�صحي ب�صفـتــه امل�صفـي ل�صركـة الكفاءة الراقية للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١١٦٥٩٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفـي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

مكتب حممد جنا�شال للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شموخ للبيئة �ش.م.م
ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  القانونية  واال�صت�صارات  للمحاماة  جنا�صال  حممد  مكتب  يعلـن 
عـــن   ،١٣١٣٣٨٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م،  للبيئة  �صموخ 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي 

 مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأدمي االأر�ش املتحدة �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة 
اأدمي االأر�ش املتحدة �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٥٦٥٠٢، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي 

 مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البحار املرجانية للخدمات البحرية �ش.م.م
يعلـن مكتب �صامل اخل�صيبي لتدقيق احل�صابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة البحار املرجانية 
 ،١٥٢١٧٠٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م،  البحرية  للخدمات 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي 

جميلة بنت �شديق بن اأحمد الزدجالية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأنوار الزرافية للتجارة - تو�شية
الزرافية  اأنوار  امل�صفـــية ل�صركــــة  الزدجالية ب�صفـتــها  اأحمد  تعلـن جميلة بنت �صديق بن 
للتجارة - تو�صية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقــم ١٢٧١٧١٧، عن انتهاء 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

اأحمد بن �شامل بن خلفان العمراين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العمراين والربيكي للتجارة - ت�شامنية
والربيكي  العمراين  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  العمراين  خلفان  بن  �صامل  بن  اأحمد  يعلـن 
عـــن   ،١٠٦٢٢٢٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  ت�صامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منابع الديل للتجارة - ت�شامنية

يعلـن اأحمد بن �صامل بن خلفان العمراين ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة منابع الديل للتجارة - 
ت�صامنية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٥٦٢١٨، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

اإبراهيم بن يو�شف بن �شلطان ال�شحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ابن يو�شف ال�شحي و�شريكه للتجارة �ش.م.م
يعلـن اإبراهيم بن يو�صف بن �صلطان ال�صحي ب�صفـتــه امل�صفـي ل�صركـة ابن يو�صف ال�صحي 
و�صريكه للتجارة �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٢٢٧٢٤، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفـي 

�شعيد بن عبداللـه بن �شعيد ال�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرايا لوى الع�شرية للتجارة - تو�شية
يعلـن �صعيد بن عبداللـه بن �صعيد ال�صعيدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة مرايا لوى الع�صرية 
للتجارة - تو�صية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢١٦٢٥٠، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

�شيخان بن �شعيد بن حميد الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل م�شقط املا�شية �ش.م.م
يعلـن �صيخان بن �صعيد بن حميد الفار�صي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة تالل م�صقط املا�صية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٩٨٣٧٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي 

�شامل بن حممد بن را�شد النا�شري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شائر ال�شويق احلديثة للتجارة - ت�شامنية
يعلـن �صامل بن حممد بن را�صد النا�صري ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة ب�صائر ال�صويق احلديثة 
عـــن   ،١٣٠٧٤٩٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  ت�صامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

عادل بن حممد بن خلفان اخلرو�شي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الروابط الوثيقة للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و
الوثيقة  الروابط  ل�صركــــة  امل�صفـي  ب�صفـتــه  بن خلفان اخلرو�صي  عادل بن حممد  يعلـن 
الـتجــاري بالرقــم ١٢٩٧٨١٦،  اأمانـة ال�صجــل  لــدى  للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و، وامل�صجلـة 

عن انتهاء اأعــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفـي

نا�شر بن را�شد بن �شعيد املزيني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شمال الباطنة للنقل الربي - ت�شامنية
يعلـن نا�صر بن را�صد بن �صعيد املزيني ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة �صمال الباطنة للنقل الربي - 
ت�صامنية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٩٣٧٤١، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

ماجد بن اأحمد بن حميد امل�شكري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شروح الربميي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلـن ماجد بن اأحمد بن حميد امل�صكري ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة �صروح الربميي للتجارة 
عـــن  بالرقـــم ١٠٤١٦٥٩،  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  - ت�صامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

خالد بن مراد بن اأحمد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املحدودة لال�شتثمارات �ش.م.م
املحدودة لال�صتثمارات  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  البلو�صي  اأحمد  بن  بن مراد  يعلـن خالد 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٩٠٩٩٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شما لالإن�شاءات املحدودة �ش.م.م

يعلـن خالد بن مراد بن اأحمد البلو�صي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة ن�صما لالإن�صاءات املحدودة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢١٩٦٤٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

ها�شل بن �شعيد بن حمدان املقبايل
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأنوار مق�شن اجلديدة - ت�شامنية
يعلـن ها�صل بن �صعيد بن حمدان املقبايل ب�صفـتــه امل�صفـــي ل�صركــــة اأنوار مق�صن اجلديدة - 
اأعــمال  انتهاء  الـتجــاري بالرقــم ١١٥٣٤٣٥، عن  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  ت�صامنية، وامل�صجلـة 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

عبداللـه بن زهران بن علي اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة لوى للخدمات الهند�شية �ش.م.م
للخدمـــات  لـــوى  ل�صركــــة  امل�صفـــي  ب�صفـتــه  اجلابري  علي  بن  زهران  بن  عبداللـه  يعلـن 
الهند�صية �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقــم ١١١٢٦٦٥، عن انتهاء 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

اأحمد بن علي بن �شامل ال�شاحلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املحذور احلديثة للم�شاريع واالإن�شاءات �ش.م.م
احلديثة  املحذور  ل�صركــــة  امل�صفـــي  ب�صفـتــه  ال�صاحلي  �صامل  بن  علي  بن  اأحمد  يعلـن 
للم�صاريع واالإن�صاءات �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقــم ١٠٠٩٧٤٣، 

عن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

اأحمد بن �شعيد بن عامر العلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرتاث االأخ�شر �ش.م.م
يعلـن اأحمد بن �صعيد بن عامر العلوي ب�صفـتــه امل�صفـــي ل�صركــــة الرتاث االأخ�صر �ش.م.م، 
الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  عن   ،١١١٨٩٢٧ بالرقــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

عبداخلالق بن جمعة بن مرهون الهدابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة موارد فنجاء للتجارة �ش.م.م
فنجاء  موارد  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  الهدابي  مرهون  بن  جمعة  بن  عبداخلالق  يعلـن 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٧٦٦٣١٧،  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

خلفان بن نا�شر بن �شامل الربا�شدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإندف �ش.م.م
يعلـن خلفان بن نا�صر بن �صامل الربا�صدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة اإندف �ش.م.م، وامل�صجلـة 
لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١١١٩٠٧، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان 

القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي 

اأ�شرف الدين ثاين جمعان العبيدان
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شرايا اللبان للتجارة �ش.م.م
يعلـن اأ�صرف الدين ثاين جمعان العبيدان ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة �صرايا اللبان للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٤٩٥٥٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي 

�شالح بن هالل بن علي اخلليلي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة �شالح بن هالل اخلليلي ورا�شد بن قا�شم احلمادي - ت�شامنية

يعلـن �صالح بن هالل بن علي اخلليلي ب�صفـتــه امل�صفـــي ل�صركــــة �صالح بن هالل اخلليلي 
بالرقــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  ورا�صد بن قا�صم احلمادي - ت�صامنية، وامل�صجلـة 

١٢٥٥٨٠٠، عن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

مكتب علي الدح و�شركاه - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مزارز - حما�شبون قانونيون و�شركاه �ش.م.م
 - ل�صركـة مزارز  امل�صفي  ب�صفـتــه   - قانونيون  و�صركاه - حما�صبون  الدح  يعلـن مكتب علي 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م،  و�صركاه  قانونيون  حما�صبون 

١٧٤٢٣٦١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

�شامل بن عامر بن �شامل العمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شواء املحيط للتجارة - تو�شية
 - للتجارة  املحيط  اأ�صواء  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  العمري  �صامل  �صامل بن عامر بن  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،٢١١٥٢٦٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  تو�صية، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

خالد بن حممد بن �شيف البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ربوع ال�شوحمان للتجارة �ش.م.م
يعلـن خالد بن حممد بن �صيف البلو�صي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة ربوع ال�صوحمان للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٨٣٣١٦٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي 

 مكتب اجلدوى العاملية لال�شت�شارات املالية وتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العالمة للتكنولوجيا والتجارة �ش.م.م
امل�صفي  ب�صفـتــه  احل�صابات  وتدقيق  املالية  لال�صت�صارات  العاملية  اجلدوى  مكتب  يعلـن 
الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  ل�صركـة العالمة للتكنولوجيا والتجارة �ش.م.م، وامل�صجلـة 

بالرقـــم ١٣٢٣٣٣٢، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املدينة العاملية للتموين واالإمداد �ش.م.م

امل�صفي  ب�صفـتــه  احل�صابات  وتدقيق  املالية  لال�صت�صارات  العاملية  اجلدوى  مكتب  يعلـن 
ل�صركـة املدينة العاملية للتموين واالإمداد �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري 

بالرقـــم ١٣١٣٨٠٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

مكتب الكون - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دملون املا�شية للمقاوالت �ش.�ش.و
يعلـن مكتب الكون - حما�صبون قانونيون - ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة دملون املا�صية للمقاوالت 
اأعــمال  الـتجــاري بالرقـــم ١٠٧٨١٠٥، عـــن انتهاء  اأمانـة ال�صجــل  لــدى  �ش.�ش.و، وامل�صجلـة 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

مكتب �شاه للتدقيق - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز التميز للتنمية االقت�شادية �ش.م.م
يعلـن مكتب �صاه للتدقيق - حما�صبون قانونيون - ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة مركز التميز 
اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٨٤٤٢٩،  للتنمية االقت�صادية �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

 مكتب دار الثقة لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة يا�شر العلوي و�شاجواين للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب دار الثقة لتدقيق احل�صابات ب�صفـتــه امل�صفـي ل�صركـة يا�صر العلوي و�صاجواين 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ٢١٨٣٤١٢،  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفـي 

مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شحار للمعادن املن�شهرة )�شركة منطقة حرة( �ش.م.م

للمعادن  �صحار  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  احل�صابات  وتدقيق  للمراجعة  فهد  مكتب  يعلـن 
املن�صهرة )�صركة منطقة حرة( �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٢٣٣٥٥٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

مكتب النربا�ش املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اال�شتدراك التجارية - ت�شامنية
يعلـن مكتب النربا�ش املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�صابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة م�صاريع 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  ت�صامنية،   - التجارية  اال�صتدراك 

٧٠٧٤٣٨٧، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

حممود بن �شعيد بن نا�شر املعيني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأ�شيل م�شقط الع�شرية �ش.م.م
يعلـن حممود بن �صعيد بن نا�صر املعيني ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة م�صاريع اأ�صيل م�صقط 
الع�صرية �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢١٢٩٣٤، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع املعيني املتميزة للتجارة - تو�شية

يعلـن حممود بن �صعيد بن نا�صر املعيني ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة م�صاريع املعيني املتميزة 
للتجارة - تو�صية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٥١٢٨٤، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شيل بهجة الباطنة الوطنية - تو�شية

الباطنة  بهجة  اأ�صيل  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  املعيني  نا�صر  بن  �صعيد  بن  يعلـن حممود 
الوطنية - تو�صية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٧٠٧٢٤، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

عبداللـه بن خلفان بن را�شد العدوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شداقية لتنظيم املعار�ش - تو�شية
لتنظيم  امل�صداقية  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  العدوي  را�صد  بن  خلفان  بن  عبداللـه  يعلـن 
املعار�ش - تو�صية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٥٣١٣٠، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جمان لل�شناعات احلديدية - تو�شية

لل�صناعات  جمان  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  العدوي  را�صد  بن  خلفان  بن  عبداللـه  يعلـن 
عـــن   ،١٢٧٩٨٧٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  تو�صية،   - احلديدية 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي 

حارب بن اإ�شماعيل بن حممد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة حارب بن اإ�شماعيل بن حممد البلو�شي و�شركاه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن حارب بن اإ�صماعيل بن حممد البلو�صي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة حارب بن اإ�صماعيل بن 
الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  ت�صامنية،   - للتجارة  و�صركاه  البلو�صي  حممد 

بالرقـــم ٣٣٠٧٩٤٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

اإبراهيم بن بدر بن علي احلرا�شي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة اأ�شواء البداية احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن اإبراهيم بن بدر بن علي احلرا�صي ب�صفـتــه امل�صفـي ل�صركــــة اأ�صواء البداية احلديثة 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقــم ١٠٩١٧٠٧، عن 

انتهاء اأعــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفـي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

عبداحلكيم بن حممد بن عبداللـه القا�شمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرباءة للتجارة �ش.م.م
يعلـن عبداحلكيم بن حممد بن عبداللـه القا�صمي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة الرباءة للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،٣٠٧٢٤٢٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي 

يحيى بن نا�شر بن حممد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شذى الرائدة للتجارة - تو�شية
 - للتجارة  الرائدة  ال�صذى  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  اجلابري  حممد  بن  نا�صر  بن  يحيى  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٢٩٢٠١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  تو�صية، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي 

عبداللـه بن حممد بن �شعيد اآل عبدال�شالم
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة �شلطان بن حممد بن �شعيد اآل عبدال�شالم و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

بن  �صلطان  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  عبدال�صالم  اآل  �صعيد  بن  حممد  بن  عبداللـه  يعلـن 
حممد بن �صعيد اآل عبدال�صالم و�صريكه للتجارة - ت�صامنية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل 
الـتجــاري بالرقـــم ١١٦٨٥١٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

عابد ح�شني حممد �شديق جل اأحمد
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة الواحة امل�شرقة للهند�شة والتقنيات - ت�شامنية

يعلـن عابد ح�صني حممد �صديق جل اأحمد ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة الواحة امل�صرقة للهند�صة 
عـــن  بالرقـــم ٣١٨٠٢٢٠،  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  - ت�صامنية،  والتقنيات 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

�شيف بن نا�شر بن عبداللـه الرا�شدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدرب امل�شيئ للتجارة املتحدة �ش.م.م
يعلـن �صيف بن نا�صر بن عبداللـه الرا�صدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة الدرب امل�صيئ للتجارة 
انتهاء  عـــن   ،١٣٢٠٢١٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م،  املتحدة 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي 

منذر بن يعقوب ال�شون الهدابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منذر الهدابي للتجارة �ش.م.م
للتجارة  الهدابي  منذر  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  الهدابي  ال�صون  يعقوب  بن  منذر  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٤٣٦٩٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي 

حميد بن �شعيد بن نا�شر البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هبوب بدية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
للتجارة  بدية  هبوب  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  البلو�صي  نا�صر  بن  �صعيد  بن  حميد  يعلـن 
عـــن  بالرقـــم ١١٢٥٣١٩،  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  - ت�صامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

ح�شني بن علي بن حمدان املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة ح�شني بن علي بن حمدان املقبايل و�شريكته للتجارة - ت�شامنية

يعلـن ح�صني بن علي بن حمدان املقبايل ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة ح�صني بن علي بن حمدان 
الـتجــاري بالرقـــم  اأمانـة ال�صجــل  لــدى  املقبايل و�صريكته للتجارة - ت�صامنية، وامل�صجلـة 

٣٢٠٢٥٦٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي
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عبيد بن خمي�ش بن عبيد الكحايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنوم غرناطة العاملية �ش.م.م
يعلـن عبيد بن خمي�ش بن عبيد الكحايل ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة جنوم غرناطة العاملية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٨٨٨٨٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي 

عا�شم بن طار�ش بن ح�شني البحراين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عيون االأ�شائل للتجارة - تو�شية
االأ�صائل  عيون  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  البحراين  ح�صني  بن  طار�ش  بن  عا�صم  يعلـن 
للتجارة - تو�صية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣١٨٤٠٦٤، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي 

علي بن حممد بن �شامل الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة الوطنية الذهبية للمقاوالت الهند�شية والتجارة �ش.م.م

الذهبية  الوطنية  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  الكلباين  �صامل  بن  حممد  بن  علي  يعلـن 
الـتجــاري بالرقـــم  اأمانـة ال�صجــل  لــدى  للمقاوالت الهند�صية والتجارة �ش.م.م، وامل�صجلـة 

٣٠٠٠٦١٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي 

داوود بن �شليمان بن هديب البطا�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شرق الدريز للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلـن داوود بن �صليمان بن هديب البطا�صي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة �صرق الدريز للتجارة 
عـــن  بالرقـــم ١١١٧٠٥٦،  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  - ت�صامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي
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مكتب مور �شتيفنز
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الزواوي وثري دي للخدمات �ش.م.م
الزواوي وثري دي للخدمات �ش.م.م،  ل�صركـة  امل�صفـي  �صتيفنز ب�صفـتــه  يعلـن مكتب مور 
اأعــمال الت�صفـية  انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم ١١٥١٢٧٨، عـــن  اأمانـة ال�صجــل  لــدى  وامل�صجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفـي 

خويتم بن في�شل بن مبارك الهنائي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة بن في�شل و�شركائه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن خويتم بن في�صل بن مبارك الهنائي ب�صفـتــه امل�صفـي ل�صركــــة بن في�صل و�صركائه 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقــم ١١٧٩٩٧٦، عن 

انتهاء اأعــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفـي

حممد بن عامر بن هام�ش الرا�شدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شهالء للتجارة واخلدمات - تو�شية
للتجارة  ال�صهالء  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  الرا�صدي  هام�ش  بن  عامر  بن  حممد  يعلـن 
عـــن   ،١٥٢٣٧١٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  تو�صية،   - واخلدمات 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

مطر بن �شامل بن علي العا�شمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكفاح للم�شاريع املتميزة �ش.م.م
يعلـن مطر بن �صامل بن علي العا�صمي ب�صفـتــه امل�صفـي ل�صركـة الكفاح للم�صاريع املتميزة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١١٧٥١١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفـي
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�شعيد بن �شامل بن اأحمد البو�شعيدي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة البوابة الذهبية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

الذهبية  البوابة  ل�صركــــة  امل�صفـي  ب�صفـتــه  البو�صعيدي  اأحمد  بن  �صامل  بن  �صعيد  يعلـن 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقــم ١٥٢٤٠٦٢، عن 

انتهاء اأعــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفـي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

ل�شركة زغلول الريامي و�شعيد البو�شعيدي للتجارة - ت�شامنية
الريامي  زغلول  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  البو�صعيدي  اأحمد  بن  �صامل  بن  �صعيد  يعلـن 
و�صعيد البو�صعيدي للتجارة - ت�صامنية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٣٦٧١٠٢، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الالمعة املتكاملة - ت�شامنية

الالمعة  م�صاريع  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  البو�صعيدي  اأحمد  بن  �صامل  بن  �صعيد  يعلـن 
عـــن   ،١٢٤٢٩٨٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  ت�صامنية،   - املتكاملة 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

�شامل بن �شعيد الرو�شدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة �شامل بن �شعيد بن �شالح الرو�شدي واأوالده للتجارة - تو�شية

يعلـن �صامل بن �صعيد الرو�صدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة �صامل بن �صعيد بن �صالح الرو�صدي 
واأوالده للتجارة - تو�صية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣١٨٧٤٨٩، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

-264-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٩(

 مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ميزي للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة 

عـــن  بالرقـــم ١٧٧٦٨٢٧،  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  للتجارة �ش.م.م،  ميزي 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�شفــي 

يو�شف بن يعقوب بن �شامل ال�شليمي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الوطنية للم�شاريع التجارية �ش.م.م

للم�صاريع  الوطنية  ل�صركـة  امل�صفـي  ب�صفـتــه  ال�صليمي  �صامل  بن  يعقوب  بن  يو�صف  يعلـن 

التجارية �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٥٣٠٨٨، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�شفـي 

 �شاحلة بنت مرهون بن �شامل الهنائية

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الراية العاملية �ش.م.م

الراية  امل�صفـــية ل�صركــــة م�صاريع  الهنائية ب�صفـتــها  تعلـن �صاحلة بنت مرهون بن �صامل 

انتهاء  عن   ،١١١١٤٣٤ بالرقــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م،  العاملية 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�شفــية
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حممد بن علي بن عبداللـه الرئي�شي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج �شيان للتجارة - ت�شامنية

يعلـن حممد بن علي بن عبداللـه الرئي�صي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة اأبراج �صيان للتجارة - 

ت�صامنية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣٣١٥٧٣٨، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�شفــي

حميد بن علي بن حميد القليعي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خط املغرب للتجارة �ش.م.م

يعلـن حميد بن علي بن حميد القليعي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة خط املغرب للتجارة �ش.م.م، 

الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٦٤٣١٦٩،  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�شفــي
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